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 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

IRC. Imposto especial de jogo. Tributações autónomas. Regime fiscal das despesas 
confidenciais. Empresas concessionárias de jogos de fortuna ou azar.

Sumário:

 I — Da leitura conjugada do art. 7º do CIRC com o n.º 2 do art. 84º do Decreto -Lei 
n.º 422/89, de 2 de Dezembro, resulta que o que o legislador quer tributar em im-
posto especial de jogo em vez de tributar em IRC são os rendimentos resultantes 
directamente da actividade de jogo bem como de quaisquer actividades a que as 
empresas concessionárias estejam obrigadas no âmbito dos respectivos contratos 
de concessão.

 II — As tributações autónomas, nas quais se incluem as despesas confidencias, embora 
previstas no CIRC e tributadas conjuntamente com o IRC, nada têm que ver com 
a tributação do rendimento, nem com o exercício de uma actividade, uma vez que 
incidem sobre certas despesas, que constituem factos tributários autónomos, às 
quais se aplicam taxas diferentes das do IRC, que o legislador quis tributar de 
forma autónoma para evitar que pudesse haver rendimentos que escapassem a 
tributação.

 III — O legislador criou as taxas de tributação autónoma com vista a penalizar a rea-
lização de determinadas despesas uma vez que devem ser tributadas na pessoa/
empresa que suporta o respectivo custo, dada a impossibilidades de o serem na 
pessoa que recebe as importâncias, pois se assim não fosse estaríamos a aceitar 
que fosse recebido rendimento que não pode ser tributado quer em sede de IRC 
quer em sede de IRC, por se desconhecer o destinatário.

 IV  — Assim sendo, não são ilegais as liquidações adicionais em IRC relativas aos exer-
cícios de 2001, 2002 e 2003, no que se refere a tributação autónoma por despesas 
confidenciais ainda que contabilizadas por empresas concessionárias no exercício 
exclusivo da actividades de jogo.

Processo n.º 77/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos Costa Verde, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

I. Relatório
1.Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, identificada nos autos, deduziu 

impugnação judicial, no TAF de Aveiro, contra a liquidação adicional de IRC de 2001, 2002 e 2003, bem 
como à liquidação de juros de mora e de juros compensatórios, que foi julgada procedente pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro, com a consequente anulação das liquidações impugnadas.

2. Inconformada, a Fazenda Pública veio recorrer para este Supremo Tribunal terminando as 
alegações com as seguintes conclusões:

“1. De acordo com o preceituado no artigo 1º do CIRC, o Imposto sobre o Rendimentos das 
Pessoas Colectivas incide sobre todos os rendimentos obtidos por determinadas pessoas colectivas 
durante um certo período de tempo.

2. A impugnante é uma sociedade comercial, sujeito passivo de IRC, pelo que os seus rendimentos 
estarão, em princípio, sujeitos à tributação daquele imposto.

3. O artigo 7.º do CIRC determina que não estão sujeitos a IRC os rendimentos directamente 
resultantes do exercício de actividade sujeita ao Imposto Especial de Jogo, pelo que, todos aqueles 
que escapam ao campo de incidência deste último imposto já estarão sujeitos a IRC.

4. A douta decisão recorrida, suportada na prova testemunhal produzida, concluiu que a impug-
nante exerce as actividades de exploração de jogo e hoteleiras.

5. Logo, estando esta última actividade sujeita a IRC, é evidente que tributação nesta sede terá 
necessariamente que abranger as despesas confidenciais.

6. A douta sentença recorrida, partindo da inexistência de qualquer indício capaz de revelar outra 
actividade para além das que estão contempladas no contrato de concessão, exclui a possibilidade de 
tributação em sede de IRC, acabando por eleger, como único critério para avaliar a conexão de uma 
actividade com a exploração do jogo, a simples circunstância da dita actividade ser ou não imposta 
pelas cláusulas do contrato de concessão.
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7. Porém, o desenvolvimento da actividade económica do sector hoteleiro, ainda que esteja pre-
visto no contrato de concessão, não se pode confundir com os rendimentos provenientes dos jogos de 
fortuna e azar, pois está sujeito e não isento de IRC.

8. A exclusão em sede de IRC, bem como a sua sujeição dos rendimentos oriundos do jogo a um 
regime distinto, prendem -se com a especial acuidade que deve estar subjacente a esta tributação.

9. Nada se sabendo quanto à natureza, origem e finalidade de tais despesas, as mesmas deverão 
ser tributadas autonomamente, por força do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, 
e do artigo 31.º da Lei n.º 87 -B, de 31 de Dezembro, uma vez que a Impugnante não logrou provar 
que os encargos concretamente decorrentes destas despesas confidenciais estão relacionados com a 
exploração do jogo”.

3. Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S. A., veio contra -alegar, 
concluindo nos termos que se seguem:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
que julgou totalmente procedente a impugnação.

B. Para tal decisão, entendeu o tribunal a quo que nos autos foi produzida prova susceptível de 
permitir a constatação como facto de que “a impugnante exerce actividades de exploração de jogo 
e actividades hoteleiras” e de que “tais actividades derivam única e exclusivamente do contrato de 
concessão de exploração de jogo celebrado entre o Estado Português e a impugnante”. Para o referido 
tribunal ficou claro, pois, que “tendo em atenção o regime estipulado por tais contratos, a impugnante 
unicamente, mediante contrapartidas, explora a lucrativa actividade de jogo e, sequencialmente, também 
unicamente, por força de tais contratos, desenrola actividade económica no sector hoteleiro”.

C. Com base nestas acepções, e no disposto no artigo 84º do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de 
Dezembro, concluiu o tribunal “que apesar da impugnante ser uma sociedade e, como tal, sujeita de 
IRC, uma vez que nenhum indício resulta de que exerce qualquer actividade económica que não aquelas 
a que está obrigada pelos já referidos contratos, não pode a mesma ser tributada em sede de IRC”, 
designadamente ao nível das suas despesas confidencias.

D. No entanto, entendeu a Fazenda Pública que, contrariamente ao decidido, e “admitindo que a 
impugnante desenvolvia a actividade de jogo e hoteleira, as despesas confidenciais que não se enqua-
drassem na primeira hipótese seriam tributadas em sede de IRC, de acordo com o regime geral”.

E. De acordo com a fundamentação respectiva, é imputado à impugnante, ora recorrida, o exercício 
de duas actividades, uma delas, de jogo, obviamente excluída de tributação em sede de IRC, e outra, 
de gestão hoteleira, que, não sendo directamente conexa com aquela, embora com dela directamente 
resultante — porque decorrente do mesmo contrato de concessão —, deve considerar -se sujeita e não 
isenta deste imposto.

F. Para reforço desta sua argumentação, veio a Administração fiscal colocar em crise o critério 
que presidiu à avaliação, pelo tribunal recorrido, daquele que considerou ser o elemento essencial à 
definição do correcto enquadramento fiscal dos encargos confidenciais incorridos pela impugnante. 
Com efeito, de acordo com a recorrente, o tribunal a quo avaliou mal o elemento “conexão de uma 
actividade com [a actividade de] exploração de jogo”: em vez de avaliar a conexão de uma actividade 
com a exploração do jogo com base na “simples circunstância da dita actividade ser ou não imposta 
pelas cláusulas do contrato de concessão, o tribunal recorrido deveria, na opinião da Administração 
fiscal, tê -lo feito com base no critério da “confundibilidade” (isto é, o tribunal recorrido deveria 
ter verificado se “o desenvolvimento da actividade económica do sector hoteleiro, ainda que esteja 
previsto no contrato de concessão, [se pode ou não] confundir com os rendimentos provenientes dos 
jogos de fortuna e azar”).

G. Na sua alegação, a Fazenda Pública invoca, contudo, designadamente no ponto 9 das suas 
conclusões, matéria de facto que contraria a estabelecida no probatório. Esta circunstância obsta, 
desde logo, ao conhecimento do mérito do presente recurso por este Supremo Tribunal Administrativo, 
devendo, pois, este tribunal, a título prévio, ser declarado incompetente em razão da hierarquia.

H. Além disso, a recorrente erra na mobilização dos conceitos legais aplicáveis por força das 
disposições normativas convocadas na fundamentação jurídica da decisão recorrida.

I. No caso em análise, e ao contrário do que propugna o digníssimo Representante da Fazenda 
Pública, está em causa, para efeitos da aferição do tratamento fiscal a conferir às despesas confiden-
ciais registadas pela impugnante, o exercício de uma actividade sujeita ao imposto especial de jogo e, 
bem assim, de uma actividade a que impugnante está obrigada a exercer nos termos dos contratos de 
concessão que celebrou — e pelo período em que estes se mantêm em vigor — e que, por isso, não pode 
senão deixar de se considerar uma actividade geradora de rendimentos directamente resultantes do 
exercício da actividade sujeita ao imposto especial de jogo, na acepção dos normativos legais contidos 
nos citados artigo 7º do CIRC e artigo 84.º do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro.

J. O exercício que se impõe não é, por isso, o de aferir se os rendimentos gerados pelo exercício 
da actividade hoteleira são ou não “confundíveis” com os rendimentos gerados pelo exercício da ac-
tividade de jogo: eles são naturalmente especializáveis e susceptíveis de um apuramento analítico,
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K. mas antes o de determinar se os rendimentos gerados pelo exercício da actividade hoteleira 
são directamente resultantes — se são causa de/gerados em virtude de — do exercício da actividade 
de jogo, sujeita a imposto especial de jogo.

L. E, naturalmente, esta aferição não pode ser desassociada da verificação in casu da circunstância 
de o exercício daquela primeira actividade constituir uma decorrência das obrigações assumidas pela 
impugnante no âmbito dos contratos de concessão que estão na base do exercício desta última.

M. Uma coisa é saber se as actividades em causa são confundíveis — bem como os respectivos 
rendimentos —‘ no sentido de que constituem partes de um todo indissociável. Coisa diferente é sa-
ber se as actividades em causa são relacionadas, se convivem numa relação de dependência do tipo 
causa/efeito, meio/resultado.

N. Ora, foi este o critério que o tribunal a quo utilizou na douta sentença que proferiu: o tribunal 
recorrido cuidou — e bem — da verificação dos factos que tomassem possível a aplicação em concreto 
do direito com base no qual o legislador fez depender a tributação em sede de IRC dos rendimentos 
provenientes de uma ou outra actividades (e, concomitantemente, a tributação nesta sede das despesas 
confidenciais relacionadas com qualquer uma delas).

O. Ao assentar na factualidade descrita nos pontos 1 a 15 do Capítulo III da sentença, o tribunal 
recorrido orientou a sua decisão no sentido de enquadrar fiscalmente os rendimentos provenientes do 
exercício das actividades de jogo e hoteleira à luz da configuração legal que lhe teria sido atribuída 
em termos contratuais (por força dos contratos de concessão que lhes dão causa). Nesta sede, con-
cluiu que, nos termos dos contratos de concessão celebrados com o Estado português, à impugnante 
é concedida a exploração de jogos em determinadas circunscrições territoriais e, por causa dessa 
concessão, imposta a actividade de exploração hoteleira, como acessória ou estritamente conexa 
(relacionada/complementar) com aquela (de exploração de jogos).

P. Assim, o tribunal mais não fez do que ir ao encontro das exigências legais de configuração 
de ambas as actividades como actividades excluídas de tributação para efeitos de IRC: o tribunal 
subsume criteriosamente a situação fáctica ao direito mobilizável, concluindo que não estão sujeitos 
a TRC os rendimentos directamente resultantes do exercício de actividade sujeita ao imposto especial 
de logo, entendendo -se estes como os rendimentos relativos ao exercício da actividade do jogo e de 
outra actividade a que a empresa concessionária está obrigada nos termos dos contratos de concessão 
e pelo período em que estes se mantenham em vigor.

Q. E esta é, no fundo, a conclusão que melhor assenta naquela que parece ter sido a racionali-
dade subjacente à opção do legislador tributário: excluir de tributação os rendimentos decorrentes 
da exploração da actividade de jogo, sujeitando -os, de forma clara, a outro imposto especial, com 
diferentes critérios de apuramento (tributa realidades distintas) e com taxas muito mais onerosas, e, 
bem assim, os rendimentos que decorram de actividade imposta em virtude e no contexto do exercício 
daquela — em estrita e directa relação com aquela.

R. Assim, bem decidiu o tribunal recorrido, de acordo com o qual, “uma vez que nenhum indício 
resulta de que exerce qualquer actividade económica que não aquelas a que está obrigada pelos já 
referidos contratos, não pode a mesma ser tributada em sede de IRC”, designadamente ao nível das suas 
despesas confidencias, devendo, por isso, ser considerada “procedente a presente impugnação”.

S. Em consequência, nos termos acima assinalados, e nos mais de direito observados na sentença 
recorrida, deve o presente recurso ser julgado improcedente, por não provado, e à douta sentença 
recorrida reconhecida a sua conformidade com as disposições dos artigos 123º e 125º do CPPT e dos 
artigos 659º e 668º do CPC.

4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, emitiu parecer pugnando 
pela remessa do processo ao Tribunal Central Administrativo Norte, o qual seria o competente para 
conhecer do recurso.

5. Notificadas as Partes para se pronunciarem sobre o Parecer do Ministério Público, nada dis-
seram.

6.Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
1. De Facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. A Impugnante, “Solverde  - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A.”, tem 

como objecto social a exploração de jogos de fortuna e azar.
2. A impugnante celebrou com o Estado Português os contratos de concessão de exploração de 

jogos de fortuna e azar publicados nos DR III Série, n.º 91, de 18/4/74, n.º 37, de 14/2/89, n.º 50, de 
28/2/96, e n.º 48, de 26/2/2002, conforme documentos de fls. 50/61 que se dão por reproduzidos.

3. Dá -se por reproduzido o documento de fls. 62/63.
4. No decurso da inspecção efectuada ao abrigo da Ordem de Serviço n.º 01200501262, de 

24/5/2005, apurou -se que a impugnante inscreveu na sua contabilidade, nos exercícios de 2001, 2002 
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e 2003, despesas confidenciais respectivamente no montante de € 1.746.565,78, € 1.976.001,34 e € 
2.052.615,00, relacionadas com a angariação de clientes de jogo.

5. Dá -se por reproduzida a documentação de fls. 93/95.
6. Na sequência das despesas confidenciais contabilizadas pela impugnante, nos exercícios de 

2001, 2002 e 2003, foram emitidas as liquidações adicionais de IRC n.º 2005 8310117521, no montante 
de €873.282,89, liquidação de juros de mora n.º 2005 2208710, no montante de € 20.203,69, e liqui-
dação de juros compensatórios nº2005 228709, no montante de € 136.902,04, todas referentes a IRC, 
relativo a 2001; liquidação adicional n.º 2005 8310117563, no montante de € 987.069,42, liquidação 
de juros de mora n.º 2005 2254357, no montante de € 21.500,26, e liquidação de juros compensatórios 
n.º 2005 2254357, no montante de € 87.943,82, todas referentes a IRC, relativo a 2002; liquidação 
adicional n.º 2005 8310117599, no montante de € 1.025.658,60, liquidação de juros de mora n.º 2005 
2254357, no montante de € 21.522,53, e liquidação de juros compensatórios n.º 2005 2254356, no 
montante de € 50.468,02, todas referentes a IRC, relativo a 2003, que admitiam pagamento voluntário 
até 26/10/2005 e 2/11/2005, conforme documentos de fls. 20/22 que se dão por reproduzidos.

7. Em 26/10/2005, a impugnante deduziu reclamação graciosa em relação às liquidações adi-
cionais de IRC identificadas em 6, nos termos e com os fundamentos constantes dos documentos de 
fls. 23/31, 32/40, 41/49 que se dão por reproduzidos.

8. A Administração Tributária não proferiu qualquer decisão em relação às reclamações gra-
ciosas aludidas em 7.

9. A presente impugnação foi apresentada em 21/7/2006”.
2. De Direito
2.1. As questões a apreciar e decidir
Solverde -Sociedade de Investimento Turístico da Costa Verde, SA., que tem como actividade 

principal a exploração de jogos de fortuna ou azar e como actividade incluída no âmbito da concessão 
dos jogos de fortuna ou azar e estritamente conexa com esta, a indústria hoteleira, apresentou impug-
nação judicial contra liquidações adicionais de IRC, apuradas em inspecção, por despesas confidenciais 
relativas:

a) Ao exercício de 2001, no valor de € 1.746.565,78;
b) Ao exercício de 2002, no valor de € 1.976.001,34;
c) Ao exercício de 2003, no valor de € 2.052.615,00, relacionadas com a angariação de clientes 

de jogo.
Em defesa da ilegalidade das liquidações adicionais argumentou a reclamante, no essencial, que 

estando todas as actividades por si exercidas incluídas no âmbito dos contratos de concessão que cele-
brou com o Estado Português de Concessão de Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar, encontram -se 
as mesmas sujeitas a um imposto especial, o Imposto Especial de Jogo, pelo que, nos termos do art. 7º 
do CIRC não se encontra sujeita a IRC, o que inclui a tributação das despesas confidenciais, já que a 
tributação das mesmas se verifica em sede de IRC, ainda que a título de tributação autónoma.

Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Aveiro, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Solverde-
-Sociedade de Investimento Turístico da Costa Verde, anulando as liquidações adicionais de IRC de 
2001, 2002 e 2003, incluindo juros de mora e compensatórios.

Para tanto, ponderou o Mmº Juiz “a quo”, entre o mais que:
“(…) a impugnante desenvolve a actividade de exploração de jogos de fortuna e azar, mediante 

contrato outorgado com o Estado Português, e acessoriamente, estritamente conexionada com a acti-
vidade de jogo, explora a actividade hoteleira;

Prescreve o artigo 7º do CIRC, «Não estão sujeitos a IRC os rendimentos directamente resultantes 
do exercício de actividade sujeita ao imposto especial de jogo»;

Como ensina o AC. Do STA de 2/12/98, Proc. n.º 017440, «As empresas concessionárias dos jogos 
de fortuna ou azar não estão sujeitas à tributação em sede de IRC pelo exercício dessa actividade, visto 
que sobre rendimentos dela recai o imposto especial sobre o jogo;

Aquelas empresas são, contudo, sociedades comerciais e deste modo podem desenvolver outras 
actividades que não só aquela, ficando os rendimentos destas actividades não relacionadas com a ex-
ploração do jogo sujeitos ao IRC;

As despesas confidenciais estão sujeitas a um tratamento fiscal próprio, o qual inclui a sua tribu-
tação em IRC a uma taxa de 10%;

Se uma empresa concessionária da exploração do jogo desenvolve exclusivamente esta actividade 
está a mesma excluída da tributação das despesas confidenciais em consequência da sua não sujeição 
ao IRC»;

As despesas em causa tiveram como fim a “angariação de clientes de jogo” ficando, por isso 
excluídas de tributação em IRC, posto que foram suportadas pela impugnante por força do exercício 
da sua actividade de jogo;
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Por outro lado, nos termos da cláusula 6ª do contrato outorgado com o Estado Português, a im-
pugnante obrigou -se a assegurar a exploração dos estabelecimentos hoteleiros construídos por força 
do contrato de concessão, durante todo o prazo da concessão;

E nos termos da cláusula 7ª do mesmo contrato sujeitou -se o exercício de todas as actividades 
objecto desse contrato a pagamento de um imposto especial pelo exercício da actividade de jogo, não 
lhe sendo exigível qualquer outra tributação geral ou local, relativamente ao exercício dessa mesma 
actividade ou de qualquer outras a que esteja obrigada por esse contrato;

Destarte, a actividade hoteleira não tem autonomia própria, e encontra -se umbilicalmente ligada 
à exploração do jogo. Assim sendo, os lucros decorrentes do exercício desta actividade não podem ser 
tributados de forma autónoma pois estão englobados na base tributável sobre que incide o imposto 
especial de jogo, nos termos do disposto no artigo 84º, nº2, do DL n.º 422/89, de 22/12, na redacção 
conferida pelo DL n.º 10/95, de 19/1.Daí que não haja lugar à liquidação de IRC pelo exercício da acti-
vidade de jogo e de actividades conexas por força das cláusulas contratuais referidas, como de resto se 
decidiu no Acórdão do TCAN, proferido no âmbito do Processo n.º 671/2001 TAF, que correu termos 
neste tribunal, relativamente ao IRC liquidado à impugnante no exercício de 2000.

E a sentença recorrida termina considerando que “as liquidações impugnadas, levadas a cabo 
pela Administração Tributária, violam o normativo citado, e não atenderam ao clausulado constante do 
contrato outorgado com o Estado Português, tendo de proceder a pretensão da impugnante”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente Fazenda Pública argumentando, em síntese, o 
seguinte:

O artigo 7.º do CIRC determina que não estão sujeitos a IRC os rendimentos directamente re-
sultantes do exercício de actividade sujeita ao Imposto Especial de Jogo, pelo que, todos aqueles que 
escapam ao campo de incidência deste último imposto já estarão sujeitos a IRC.

O desenvolvimento da actividade económica do sector hoteleiro, ainda que esteja previsto no 
contrato de concessão, não se pode confundir com os rendimentos provenientes dos jogos de fortuna 
e azar, pois está sujeito e não isento de IRC.

Nada se sabendo quanto à natureza, origem e finalidade das despesas confidenciais, as mesmas 
deverão ser tributadas autonomamente, por força do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 192/90, de 9 de 
Junho, e do artigo 31.º da Lei n.º 87 -B, de 31 de Dezembro, uma vez que a Impugnante não logrou 
provar que os encargos concretamente decorrentes destas despesas confidenciais estão relacionados 
com a exploração do jogo.

Temos, em síntese, que, segundo a tese da recorrida, acolhida pela sentença “a quo”, se as empresas 
concessionárias de exploração de jogos de fortuna ou azar desenvolvem exclusivamente a actividade 
de jogo e actividades conexas, “umbilicalmente ligadas à exploração do jogo”, (no caso, hotelaria) ou 
seja, a que estejam obrigadas pelos contratos de concessão, estão excluídas da tributação das despesas 
confidenciais em consequência da sua não sujeição ao IRC, por força do disposto nos arts. 7º do CIRC 
e 84º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, tendo por base o Acórdão deste Supremo 
Tribunal, de 2 de Dezembro de 1998, Proc. n.º 17440 (1), a razão de ser da tributação das despesas 
confidenciais e a rejeição de uma interpretação estritamente literal do n.º 2 do art. 84º do Decreto -Lei 
n.º 422/89 levada a cabo pela sentença recorrida, argumentando, em síntese, que admitindo que a Impug-
nante desenvolvia a actividade de jogo e hotelaria, as despesas confidencias que não se enquadrassem 
na primeira hipótese teriam de ser tributadas em sede de IRC, de acordo com o regime geral (é o que 
resulta da análise global das alegações e respectivas conclusões).

Assim sendo, em face das conclusões das alegações da recorrente que, nos termos do disposto no 
art. 684º, n.º 3, e 685º -A, nº1, do CPC delimitam o objecto do recurso, e considerando que o regime 
fiscal das despesas confidenciais não depende do tipo de actividade exercido, por isso são tributadas 
autonomamente, a questão a decidir reconduz -se tão -só ao problema de saber qual o tratamento fiscal 
a dar às despesas confidenciais ou não documentadas quando feitas por uma sociedade concessionária 
de jogos de fortuna ou azar.

Por seu turno, o Ministério Público, junto deste Tribunal, veio suscitar a questão da incompetên-
cia do STA em razão da hierarquia para apreciar este recurso jurisdicional, tendo em conta o alegado 
pela recorrente no ponto 9 das conclusões, o que foi reiterado pela recorrida no ponto G das contra-
-alegações.

Assim sendo, estas são as questões a apreciar e decidir.
2.1.1. A questão prévia da incompetência em razão da hierarquia do STA
Impõe -se, a título prévio, conhecer da questão da incompetência do STA, em razão da hierarquia, 

suscitada pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, junto deste Tribunal, cujo conhecimento, nos 
termos do art. 13º do CPTA, deve preceder o de qualquer outra, uma vez que a sua eventual procedência 
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prejudicará, precisamente, a apreciação e o julgamento das demais questões suscitadas no recurso, face 
ao disposto no nº2 do art. 16º do CPPT e nos arts. 101º e ss. do CPC.

A competência do STA para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos 
Tribunais Tributários restringe -se, tal como resulta da alínea b) do art. 26º do ETAF, exclusivamente, a 
matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada do Tribunal Central 
Administrativo, ao qual compete, nos termos da alínea a) do art. 38º do ETAF, conhecer “dos recursos 
de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º”.

Nesta consonância, prescreve o n.º 1 do art. 280º do CPPT que das decisões dos tribunais tri-
butários de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria 
for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

“Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo”, tal como ficou consignado no Acór-
dão deste Tribunal de 29/09/2010, proc n.º 266/10, “o papel de tribunal de revista, com intervenção 
reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabilizada e apenas 
o direito se mantenha em discussão”.

Considera -se que as conclusões versam matéria exclusivamente de direito se “resumirem a sua 
divergência com o decido à interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qualquer questão 
jurídica” e versam matéria de facto se “manifestarem divergência com a questão factual” (2).

Aplicando a jurisprudência referenciada ao caso em apreço, verifica -se que no ponto 4 da matéria 
dada como provada se pode ler que as despesas confidenciais em causa estão relacionadas com a “an-
gariação de clientes de jogo”, facto que levou o Mmº Juiz “a quo” a considerar, a fls. 255, que tendo 
tais despesas “como fim “a angariação de clientes de jogo ficando, por isso excluídas da tributação em 
IRC, posto que foram suportadas pela impugnante por força do exercício da sua actividade de jogo, e 
destinam -se a angariar clientes de jogo”.

Veio, por sua vez, a Fazenda Pública, no presente recurso, mais concretamente no ponto 9 das 
conclusões das suas alegações, argumenta que “nada se sabendo quanto à natureza, origem e finali-
dade de tais despesas, as mesmas deverão ser tributadas autonomamente, por força do artigo 4º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, e do artigo 31º da Lei n.º 87º -B, de 31 de Dezembro, “uma 
vez que a Impugnante não logrou provar que os encargos concretamente decorrentes destas despesas 
confidenciais estão relacionados com a exploração do jogo”.

Acontece, porém, que, salvo o devido respeito, em nossa opinião, não vislumbramos que a recor-
rente pretenda extrair do alegado conclusão jurídica alguma, divergindo apenas da sentença recorrida 
quanto ao sentido a dar aos preceitos aplicáveis. Note -se que da leitura do relatório de inspecção que 
esteve na origem da liquidação adicional não se faz qualquer distinção entre despesas de jogo ou des-
pesas de hotelaria (cfr. fls. 2 ss. do processo administrativo).

Na verdade, como deixámos antever, a questão central que constitui objecto deste recurso gira, em 
rigor, em torno da determinação do sentido e alcance dos preceitos jurídicos pertinentes, a saber, o art 7º 
do CIRC, que exclui da sujeição a IRC os rendimentos directamente resultantes de actividade sujeita 
ao imposto especial de jogo e o art. 84º do Decreto -Lei n.º 422/84, que estabelece quais as actividades 
sujeitas a imposto especial de jogo. Será apenas da resposta que se der ao sentido e alcance destes 
preceitos conjugada com a natureza e o regime das tributações autónomas, que se obterá a solução para 
a questão sub judice, que se traduz em saber se as liquidações adicionais por despesas confidenciais 
relacionadas com a angariação de clientes são ou não ilegais. Com efeito, foi da simples interpretação 
e aplicação dos preceitos em causa que o Tribunal recorrido chegou a uma conclusão e a recorrente 
entende que a resposta terá de ser outra. Por outro lado, se, como já ficou dito, a tributação das despesas 
confidencias obedece a um regime próprio, autónomo, não estando ligadas nem conexionadas com o 
exercício de uma qualquer actividade, torna -se irrelevante, averiguar, no caso, qual a fonte das despesas, 
se a actividade de jogo ou actividade hoteleira. Acresce que as despesas confidenciais são, por natureza, 
como refere o Mmº Juiz “a quo”, “não especificadas, ou identificadas quanto à sua natureza, origem 
e finalidade”. Assim sendo, sendo indiferente a fonte das despesas, há apenas que aplicar o direito à 
factualidade que é dada como assente, donde ser de concluir que o recurso se traduz numa análise que é 
exclusivamente de direito, que gira em torno de saber qual o regime fiscal das despesas confidencias ou 
não documentadas quando suportadas por concessionárias de exploração de jogos sujeitas ao imposto 
especial de jogo, nos termos das disposições conjugadas constantes do art. 7º do CIRC e 84º, n.º 2, do 
Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro.

Ora, tal como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 29/9/2010, proc. n.º 0266/2010, 
“(…) tratando -se de factualidade que é indiferente para o julgamento da causa e não interfere com a 
pretendida interpretação e aplicação das normas jurídicas questionadas, é de concluir que o recurso tem 
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por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente, para o seu conhecimento 
a Secção do Contencioso Tributário.”

Improcede, desta forma a questão prévia suscitada, impondo -se passar à análise da questão de 
fundo, que exige breve excurso quer pelo regime do imposto do jogo quer pelo regime das tributações 
autónomas.

2.2. O imposto especial de jogo e o regime fiscal das despesas confidenciais suportadas por con-
cessionárias de exploração de jogos de fortuna ou azar

A tributação do jogo sempre esteve no plano fiscal sujeita a um regime próprio atentos os “sérios 
inconvenientes morais da exploração dos jogos de fortuna ou azar”, de tal modo que a partir da reforma 
de 1948 o legislador renunciou ao apuramento do lucro real, libertando -se, nas palavras de SÉRGIO 
VASQUES (3), “da situação desairosa de ser interessado nos rendimentos do jogo ou nas vicissitudes 
dos jogadores”. Ainda segundo o autor, “É portanto, um juízo de censura moral que subjaz à criação 
de um regime fiscal exclusivo da indústria do jogo, bem como à adopção das suas particulares técni-
cas tributárias”, passando a tributar -se “capitais de giro, lucros e receitas brutas com taxas elevadas, 
tratando -se o jogo como um sector de excepção”.

Actualmente as empresas concessionárias das zonas de jogo encontram -se sujeitas ao regime fis-
cal que consta do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, emitido ao abrigo da Lei de Autorização 
n.º 14/89, de 30 de Junho.

Nos termos do art. 2º, n.º 5, daquele diploma, é concedido ao Governo autorização para “Definir 
o sistema fiscal aplicável ao exercício da actividade do jogo, bem como a outras a que as empresas 
concessionárias das zonas de jogo estejam obrigadas nos contratos de concessão”:a) “Fixando a base 
da incidência do imposto especial de jogo, bem como as taxas aplicáveis aos jogos bancados e não 
bancados….”; d) “Isentando de qualquer outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da acti-
vidade do jogo ou de quaisquer outras a que as empresas concessionárias estejam obrigadas no contrato 
de concessão”; e) “Estabelecendo mais as seguintes isenções: 1) De sisa nas aquisições dos prédios 
indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais; 2) Da contribuição autárquica, desde que os 
prédios estejam afectos às concessões; 3) De quaisquer taxas por alvarás e licenças municipais relativos 
ao cumprimento de obrigações contratuais”.

No seguimento da lei de autorização, o Decreto -Lei n.º 422/89 (4) veio no seu art. 84º, sob a epí-
grafe “imposto especial de jogo”, estabelecer que:

1 -As empresas concessionárias ficam obrigadas ao pagamento de um imposto especial pelo 
exercício da actividade de jogo, o qual será liquidado e cobrado nos termos das disposições seguintes.

2 -Não será exigível qualquer outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da activi-
dade referida no número anterior ou de quaisquer outras a que as empresas concessionárias estejam 
obrigadas nos termos dos contratos de concessão e pelo período em que estes se mantenham em vigor.

3 -(…)
4 -O exercício por parte das empresas concessionárias de quaisquer actividades não abrangidas 

pelos nºs 1 e 2 fica sujeito ao regime tributário geral”.
O regime do diploma assenta numa técnica excepcional na medida em que em vez de tributar 

as empresas pelo lucro real, tal como refere o art. 104º da CRP, tomando como base tributária o lucro 
apurado a partir da contabilidade (art. 17º do CIRC), o imposto do jogo incide, no caso dos jogos 
bancados, sobre o capital em giro inicial e sobre os lucros normais das bancas; no caso dos jogos não 
bancados sobre a receita bruta (cfr. arts. 85º a 87º).

Por sua vez, para o que interessa ao caso, o diploma reproduz, no art. 92º, a isenção estabelecida 
na lei de autorização quanto aos impostos de Sisa e de Contribuição autárquica e, no art. 93º, bem 
como igualmente o estabelecido na lei de autorização quanto a isenção de taxas por alvarás e licenças 
municipais.

Expostos em traços breves os aspectos essenciais do imposto sobre o jogo, impõe -se responder à 
questão posta e que é a de saber se quando o art. 7º do CIRC estabelece “Não estão sujeitos a IRC os 
rendimentos directamente resultantes do exercício de actividade sujeita ao imposto especial de jogo”, 
tal não sujeição abrange igualmente a relativa a despesas confidenciais levadas a efeito pelas mesmas 
empresas.

Importa começar por atentar na letra do preceito para realçar que o que o legislador tem em vista é 
o “rendimento” directamente resultante do exercício de actividade sujeita ao imposto especial de jogo.

Temos assim que a não sujeição a tributação em IRC pressupõe que, em primeiro lugar, estejamos 
perante tributação de “rendimentos”, pois é o rendimento que estaria sujeito a IRC que o legislador 
optou por tributar antes em imposto especial de jogo. Em segundo lugar, tais rendimentos têm de re-
sultar directamente do exercício de actividade sujeita ao imposto especial de jogo. Assim sendo, resulta 
patente que o que o legislador quis excluir da tributação em IRC e tributar em imposto especial de jogo 
são os rendimentos ligados a uma dada actividade (5).

O art. 7º do CIRC limita -se a dizer que têm de estar em causa rendimentos resultantes directamente 
do exercício de actividades sujeitas a imposto especial de jogo, cabendo ao Decreto -Lei n.º 422/89 
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explicitar quais sejam essas actividades, o que o mesmo faz, repetindo, aliás, o que já dizia a lei de 
autorização, dizendo que é a actividade de jogo propriamente dita e “quaisquer outras a que as empresas 
concessionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de concessão e pelo período em que eles 
se mantenham em vigor”.

Deriva do exposto, com clareza, que o que o legislador quer tributar em imposto especial de jogo 
em vez de tributar em IRC são os rendimentos resultantes directamente da actividade de jogo bem 
como de quaisquer outras actividades a que as empresas concessionárias estejam obrigadas no âmbito 
dos respectivos contratos de concessão.

Aqui chegados podemos desde já adiantar que, por mera interpretação declarativa, se conclui que 
o legislador ao estabelecer, no art. 7º do CIRC, que “Não estão sujeitos a IRC os rendimentos directa-
mente resultantes do exercício de actividade sujeita a imposto especial de jogo”, não está a abranger 
nessa não sujeição a tributação em despesas confidenciais enquanto tributações autónomas, uma vez 
que estas, como passamos a demonstrar, nem constituem rendimento nem estão ligadas ao exercício 
de uma qualquer actividade.

Vejamos.
No que diz respeito às tributações autónomas (6), verifica -se que sob esta designação se escondem 

realidades muito diversas, incluindo, nos termos do n.º 1 do art. 81º do CIRC, as despesas confiden-
ciais ou não documentadas, que são tributadas autonomamente, à taxa de 50%, que será elevada para 
70%, nos casos de despesas efectuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que não 
exerçam, a título principal, actividades de natureza comercial, industrial ou agrícola (nº 2 do art. 81º), 
e que não são consideradas como custo na cálculo do rendimento tributável em IRC (7).

Segundo RUI MORAIS (8), trata -se de “uma tributação que incide sobre certas despesas dos 
sujeitos passivos, as quais são havidas como constituindo factos tributários”.

Na verdade, as tributações autónomas, embora formalmente inseridas no CIRC (9) (art. 81º), 
não visam tributar o rendimento no fim do período tributário, mas sim determinados tipos de despesa, 
consubstanciando cada despesa um facto tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha 
ou não a ter rendimento tributável no fim do período (10).

Sobre a razão de ser das tributações autónomas, segundo a doutrina dominante, o legislador criou 
taxas de tributação autónomas que visam aplicar -se a determinado tipo de despesas com vista a dissuadir 
as sociedades, no caso de IRC, a apresentá -las com regularidade e de elevado montante, para evitar que 
os sujeitos passivos de IRC utilizem determinadas despesas para proceder a distribuição camuflada de 
lucros e para evitar a fraude e a evasão fiscal (11).

A este propósito, SALDANHA SANCHES (12) pondera que com as tributações autónomas 
“o legislador procura responder à questão reconhecidamente difícil do regime fiscal de despesas 
que se encontram na zona de intersecção da esfera pessoal e da esfera empresarial, de modo a evitar 
remunerações em espécie mais atraentes por razões exclusivamente fiscais ou a distribuição oculta 
de lucros”.

No mesmo sentido, para RUI MORAIS (13) o objectivo terá sido o de tentar evitar que, através 
dessas despesas, “o sujeito passivo utilize para fins não empresariais bens que geraram custos fiscal-
mente dedutíveis (…); ou que sejam pagas remunerações a terceiros com evasão aos impostos que 
seriam devidos por estes (…). A realização de tais despesas implica um encargo fiscal adicional para 
quem nelas incorre porque a lei supõe que, assim, outra pessoa deixa de pagar imposto”.

Verifica -se, assim, que o legislador terá criado as taxas de tributação autónomas com vista a penali-
zar a realização de determinadas despesas, uma vez que não se sabendo quem é o respectivo beneficiário, 
impõe -se a necessidade de evitar que as mesmas constituam remunerações a pessoas cuja identidade 
se desconhece. Na óptica do legislador, estas despesas devem ser tributadas na pessoa/empresa que 
suporta o respectivo custo, dada a impossibilidade de o serem na pessoa que recebe as importâncias. 
Se assim não fosse, estaríamos a aceitar como custo este tipo despesas, sem que pudesse haver, dada 
a sua natureza confidencial, a tributação dos rendimentos auferidos por parte dos seus beneficiários, 
quer em sede de IRS quer em sede de IRC.

Em face do exposto, resulta que, pese embora as tributações autónomas estejam previstas no CIRC 
e sejam tributadas conjuntamente com o IRC, nada têm que ver com a tributação do rendimento, uma 
vez que incidem sobre certas despesas, às quais se aplicam taxas diferentes das de IRC, que o legisla-
dor entendeu tributar de forma autónoma para evitar que pudesse haver rendimentos que escapassem 
à tributação.

Também nada têm que ver com o exercício de uma qualquer actividade, pelo contrário, como 
refere SALDANHA SANCHES (14), “cria -se aqui, uma espécie de presunção de que estes custos” 
(em despesas confidenciais) “não têm uma causa empresarial e, por isso, são sujeitos a uma tributação 
autónoma”.



926

Aplicando o exposto ao caso em análise, verifica -se que a recorrida é um sujeito passivo de 
IRC, por preencher os requisitos de incidência subjectiva previstos na alínea a) do n.º 1 do art. 2º 
do CIRC, que pela natureza das actividades que exerce e só por isso, beneficia do regime de não 
sujeição em IRC, previsto no CIRC, em relação às actividades sujeitas a imposto sobre o jogo, 
nos termos do disposto no art. 84º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 422/89, e respectivos contratos de 
concessão de jogo.

Defende a recorrida que por exercer actividades que estão sujeitas a imposto especial de jogo 
beneficia igualmente do regime de não sujeição a despesas confidenciais, nos termos do disposto no 
art. 7º do CIRC, mas sem razão. Tal tese, seguida pela sentença recorrida, parte do pressuposto erróneo 
de que o IRC engloba a tributação de despesas confidenciais por estarem nele previstas as tributações 
autónomas, o que não corresponde nem à letra dos preceitos normativos mencionados nem à natureza 
e razão deste tipo de tributação. Realce -se, aliás, que a própria recorrida refere nas reclamações gra-
ciosas que nos anos anteriores sempre sujeitou “as despesas confidenciais incorridas às respectivas 
taxas de tributação sucessivamente aplicáveis”, mas que corrigiu esse procedimento a partir de 1999 
(cfr. fls. 28 dos autos).

E nem se argumente, em defesa da tese da recorrida, com o estatuído no n.º 2 do art. 84º do 
Decreto -Lei 422/89, na parte em que diz, recorde -se, que “Não será exigível qualquer outra tributação, 
geral ou local, relativa ao exercício da actividade referida no número anterior ou de quaisquer outras 
a que as empresas concessionárias estejam obrigadas nos termos dos contratos de concessão e pelo 
período em que estes se mantenham”. Também este preceito não pode servir de fundamento à exclu-
são da tributação das despesas confidenciais.Com efeito, em primeiro lugar, também ele se refere a 
impostos relativos ao exercício das actividades exercidas pelas empresas concessionárias nos termos 
do nº1 do mesmo preceito (15). Em segundo lugar, o objectivo do preceito, que praticamente reproduz 
a lei de autorização, é o de isentar as empresas concessionárias da tributação relativa a impostos mu-
nicipais: sisa e contribuição autárquica, bem como de taxas e de licenças municipais (16). E, mesmo 
aqui, em matéria de isenções, o legislador não se bastou com este preceito, tendo de seguida procedido 
à previsão expressa das mesmas em preceitos autónomos (cfr. os arts. 92º a 93º). Logo, ainda que as 
despesas confidenciais não fossem desde logo afastadas do âmbito de aplicação do preceito por não se 
conexionarem com o exercício de qualquer actividade, ainda assim era preciso que o legislador tivesse 
consagrado expressamente essa isenção.

Para além do que já foi exposto, importa salientar que no imposto especial de jogo não se tomam 
em consideração custos ou despesas incorridas pelas empresas concessionárias do jogo, uma vez o 
referido imposto, como vimos, incide apenas sobre as receitas ou sobre o capital em giro nas bancas 
(art. 85º ss. do Decreto -Lei n.º 422/89), pelo que é patente que este diploma não se destina a reger a 
tributação da despesa.

Em segundo lugar, a ter êxito a orientação defendida pela recorrida, significaria que as impor-
tâncias dispendidas em despesas confidenciais ficariam isentas de qualquer tributação porque pela sua 
própria natureza se desconhece o seu destinatário que recebe por essa via acréscimo rendimento não 
sujeito a qualquer imposto.

Nesta sequência, a proceder este entendimento que foi sufragado na sentença “a quo” estaria 
aberta a porta, como se pode ler nas informações de fls. 22 a 34 do processo administrativo, “para 
estas entidades pagarem”, designadamente, “ordenados aos seus colaboradores na forma de despesas 
confidenciais que não são tributadas em sede de IRS nem em qualquer outra sede”.

Por outro lado, SÉRGIO VASQUES (17), referindo -se à suspeição de fundo que rodeia esta acti-
vidade, sublinha que é o próprio legislador a apontar como actividades especialmente susceptíveis de 
utilização para o branqueamento de capitais as ligadas ao jogo, sublinhando a “particular vulnerabili-
dade” dos casinos.

Ora, no contexto apontado, não faria sentido não tributar estas empresas em despesas confidenciais 
que visam precisamente prevenir a fraude e a evasão fiscal.

Por último, não podemos deixar de recordar que, atenta a sua razão de ser, mesmo as entidades 
isentas de IRC estão, como já ficou dito, sujeitas a tributações autónomas (art. 81º, n.º 2, do CIRC, 
redacção à data dos factos tributários), donde se retira, mais uma vez, que tal tributação nada tem que 
ver com a tributação em IRC.

Em face do exposto, assiste, pois, razão à recorrente, pelo que as liquidações adicionais em IRC 
relativas aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 no que se refere a tributação autónoma de despesas 
confidenciais ainda que contabilizadas no exercício exclusivo da actividade de jogo não enfermam de 
qualquer ilegalidade.

Nesta sequência, a sentença que decidiu em sentido contrário deve ser revogada, julgando -se 
procedente o presente recurso jurisdicional, com a consequente improcedência da impugnação judicial 
e manutenção dos actos de liquidação adicional impugnados, incluindo juros de mora e compensató-
rios.
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III - DECISÃO
Termos em que, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Ad-

ministrativo acordam, em conferência, dar provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, 
julgando -se improcedente a impugnação judicial, com a consequente manutenção dos actos de liqui-
dação impugnados.

Custas pela recorrida e procuradoria em 1/6

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Pode ler -se no sumário deste Acórdão, que “Se uma empresa concessionária da exploração do jogo desenvolve 
exclusivamente esta actividade está a mesma excluída da tributação das despesas confidenciais em consequência da sua não 
sujeição a IRC”. No caso apreciado no douto Acórdão, a empresa concessionária desenvolvia igualmente a actividade de hote-
laria e como se deu como provado que as despesas confidenciais em causa não resultavam do exercício da actividade de jogo, 
conclui -se que estavam as mesmas sujeitas a tributação, pelo que se julgou no sentido da manutenção na ordem jurídica dos 
acto de liquidação reclamado. Resulta da doutrina deste Acórdão que desde que demonstrado que as despesas confidenciais 
resultassem exclusivamente da actividade de jogo estariam excluídas de tributação.

(2) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, p. 
425). No mesmo sentido (cfr., entre outros, os Acórdão do STA de 29/9/2010, procs. n.º 266 e 446/2010).

(3) Cfr. Os Impostos do Pecado o Álcool, o Tabaco, o Jogo e o Fisco, Almedina, 1999, pp. 88 -9.
(4) Por sua vez alterado pelo Decreto -Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro.
(5) Neste sentido, cfr. MARIA ISABEL CLÍMACO, “Os Jogos de Fortuna e Azar  - O Lazer Tolerado ou o Vício le-

galizado ?”, Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, Coimbra Editora, 2006, p. 488 e o Acórdão do STA, de 25 de 
Outubro de 1995, Proc. nº19.268.

(6) Sobre a natureza das tributações autónomas, cfr. o Acórdão do STA, de 21 de Março de 2012, proc n.º 830/2011.
(7) Já as despesas de representação e as relacionadas com viaturas ligeiras, nos termos do disposto no art. 81º, n.º 3, do 

CIRC os seus custos são fiscalmente aceites ainda que dentro de certos limites.
(8) Cfr. Apontamentos ao IRC, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 202/203.
(9) Foi o Decreto -Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, que introduziu alterações ao CIRC, entre elas a tributação autónoma 

em despesas confidenciais (art.4º).
(10) Cfr. o Voto de Vencido do Senhor Conselheiro VÍTOR GOMES ao Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 18/2011.
(11) Referindo -se à razão de ser da violenta penalização fiscal que incide sobre as despesas de representação, RUI 

MORAIS pondera que é por se supor que lhes “estão subjacentes pagamentos não declarados pelos respectivos beneficiários, 
muitas vezes associados a práticas ilegais como a corrupção” (cfr. Apontamentos...IRC, cit., p. 203).

(12) Cfr. ob. cit., p. 407.
(13) Cfr. Sobre o IRS, Almedina, Coimbra, 2006, p. 138.
(14) Cfr. ob. cit., p. 407.
(15) Neste sentido, cfr. o referido Acórdão do STA de 25 de Outubro de 1995, onde se conclui que “o dito imposto especial, 

com exclusão de qualquer outro, geral ou local, apenas abrange o próprio exercício da actividade, que não a predita aquisição 
de bens”, isto para efeitos de tributação em IVA.

(16) Neste sentido é esclarecedora a discussão parlamentar no debate sobre a aprovação da proposta de lei n.º 79/V, que 
concede autorização ao governo para definir o regime fiscal aplicável às concessões de zona de jogo, cfr. Reunião Plenária, de 
3 de Março de 1989, in Diário da Assembleia da República, número 47, de 3 de Março de 1989, pp. 1703 ss.

(17) Cfr. ob. cit., p. 91. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Prescrição. Contribuições para a Segurança Social. Causas de Suspensão. Falên-
cia.

Sumário:

 I — A remessa do processo de execução ao processo de falência não determina a 
paragem daquele, pois, uma vez apensado a este, com ele segue a sua normal 
tramitação.

 II — A declaração de falência não suspende o prazo de prescrição, só determinando 
a sustação das execuções a fim de serem apensadas ao processo de falência para 
aí correrem os seus termos como reclamação dos créditos exequendos.

 III — Se, quando o oponente foi citado na qualidade de responsabilidade subsidiário, 
o prazo de prescrição de cinco anos aqui aplicável, contado a partir da entrada 
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em vigor da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, já havia terminado, uma vez que não 
há, nesse período, notícia nos autos da existência de qualquer diligência adminis-
trativa, realizada com conhecimento da responsável pelo pagamento conducente 
à liquidação ou à cobrança da dívida (cfr. art. 63.º, n.º 3, da citada), é de julgar 
procedente a oposição à execução fiscal deduzida com fundamento na prescrição 
da dívida exequenda.

Processo n.º 115/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Luís Carlos de Sousa Fernandes.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Luís Carlos de Sousa Fernandes (adiante Executado por reversão, Oponente ou Recorrido) 

deduziu oposição à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas 
por contribuições para a Segurança Social, reverteu contra ele, por ter sido considerado responsável 
subsidiário por essas dívidas.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco julgou a oposição procedente 
com o fundamento previsto na alínea d) do n.º 1 do art. 204.º do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário (CPPT): a prescrição das dívidas exequendas. Para tanto, considerou que o prazo 
legal aplicável, determinado mediante a aplicação da regra prevista no n.º 1 do art. 279.º do Código 
Civil (CC), é o da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, contado desde a data da entrada em vigor desta lei 
– que considerou ser o dia 8 de Março de 2001 –, segundo o qual as dívidas por contribuições para a 
Segurança Social prescreviam em 5 anos; mais considerou que o único factor susceptível de influir na 
contagem desse prazo é a citação do executado por reversão, ocorrida em 2007, inexistindo diligências 
anteriores que possam relevar para os efeitos do n.º 3 do art. 63.º da Lei n.º 17/2000, motivo por que 
é de considerar prescritas as obrigações em causa; considerou ainda não ser de relevar como causa 
de suspensão do prazo prescricional a pendência do processo falimentar, uma vez que a mesma não 
determina a suspensão da execução.

1.3 Inconformada com a decisão, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Sul, o qual foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu nas seguintes conclusões:
«a) Foram violados os artigos 34/3 do CPT e o actual artigo 49º da LGT, 255º do CPT e o actual 

artigo 169º do CPPT, o artigo 29º do Código dos Processo Especiais de Recuperação da Empresa e de 
Falência e o actual artigo 100º do CIRE, o artigo 63º da Lei n.º 17/2000, de 8/8, a Lei n.º 32/2002, de 
20/12 e o artigo 60º da Lei n.º 4/2007, de 16/01

b) Porque, ao contrário do referido na douta sentença, o órgão de execução fiscal de facto estava 
impedido de proceder à reversão das dívidas em causa, quer antes da avocação ao processo de falência, 
quer durante o processo de falência.

Assim, conforme referido em sede de contestação e de alegações pela fazenda pública e explici-
tado na douta sentença “a sociedade executada foi citada para a execução em 19/10/1993 na pessoa do 
seu representante António Nuno Matias Fernandes” e “subsequentemente foram efectuadas penhoras”, 
sendo que logo “em 12/10/1994 a devedora apresenta pedido para efectuar o pagamento da quantia 
exequenda em prestações, o qual foi indeferido em 04/07/1995”, necessariamente impedindo a rever-
são uma vez que antes tinha o pedido de pagamento em prestações de ser analisado. Por outro lado, 
os processos de execução fiscal são avocados ao processo de falência da originária devedora logo em 
20/03/1995, sustando -os por um lado e acompanhando estes obrigatoriamente as vicissitudes do pro-
cesso falimentar. Assim, nunca a reversão das dívidas em causa pôde ser efectuada até à devolução ao 
serviço de finanças dos mesmos em 16/12/2004. Tudo isto nos termos dos artigos 34/3 e 255º do CPT 
(actuais artigos 49º da LGT e 169º do CPPT) e 29º do Código dos Processo Especiais de Recuperação 
da Empresa e de Falência (actual artigo 100º do CIRE).

c) Como referido pelo Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa em “Sobre a prescrição da obrigação 
tributária, notas práticas, 2ª edição”, a págs. 54 “no entanto para além da especificidade dos factos a 
que é atribuído, o regime da suspensão da prescrição da obrigação tributária não tem especialidades 
no domínio do direito tributário: enquanto durar o facto, a prescrição não começa nem corre” Sendo 
que “para além das situações de suspensão da prescrição previstas no artigo 49º da LGT há que ter em 
conta as previstas em leis especiais, como é o caso do art. 100º do Código da Insolvência e da Recu-
peração de Empresas, em que se estabelece que «a sentença de declaração da insolvência determina a 
suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso 
do processo». Idêntico regime estava previsto, antes do Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas, no art. 29º do Código dos Processo Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência”. 
E a págs. 122 “sendo assim, numa perspectiva que tenha em mente a coerência valorativa do sistema 
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jurídico, que é postulada pelo primacial princípio interpretativo enunciado pelo art 9º, n.º 1 do CC, 
deverá entender -se que se pretendeu dar total protecção aos interesses dos responsáveis subsidiários que 
sejam citados depois de, cumulativamente, se completar o prazo de prescrição [a contar do seu termo 
inicial, abstraindo de interrupções mas não de suspensões da prescrição (sublinhado nosso)] e terem 
decorrido mais de cinco anos sobre o ano em que tiver sido efectuada a liquidação”. E ainda a págs. 126 
e 127, concernente ao regime especial da prescrição das obrigações de contribuições para a Segurança 
Social, “no que não está especialmente regulado serão de aplicar as regras dos arts. 48º e 49º da LGT, 
atenta a vocação desta Lei para regular a generalidade das relações jurídico -tributárias, afirmada no 
seu artigo 1º. Com efeito, não há qualquer suporte normativo para afirmar que se está perante conceitos 
diferentes de prescrição ou que os efeitos das causas interruptivas são diferentes dos previstos para a 
generalidade das obrigações tributárias”, sendo que “serão também aplicáveis subsidiariamente, por 
não haver regras especiais, as causas de suspensão da prescrição previstas no n.º 3 do art. 49º da LGT, 
na redacção inicial, e no n.º 4 do mesmo artigo na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro, e as regras do art. 48º, nº. 2 e 3, da LGT”.

d) Temos, pois, que, interrompido o prazo de prescrição com a citação em 19/10/1993 e poste-
riormente o processo de execução fiscal a correr a sua normal tramitação e, encontrando - -se o prazo 
de prescrição suspenso desde a avocação das execuções fiscais ao processo falimentar em 20/03/1995 
até à sua devolução ao serviço das finanças em 16/12/2004, aquando da citação da reversão das dívidas 
contra o executado/oponente ora recorrido em 17/09/2007 (interrompendo a prescrição), não tinham 
ainda decorrido os 5 anos do prazo prescricional previsto no artigo 63º da Lei n.º 17/2000, ou da Lei 
n.º 32/2002 ou ainda no artigo 60º da Lei n.º 4/2007, de 16/01, que lhes sucedeu. Interrupção que nos 
termos desta legislação vem eliminar todo o tempo decorrido anteriormente, reiniciando -se novo prazo 
de contagem, nunca prescrevendo a dívida antes de 17/09/2012, sendo certo que o prazo prescricional 
é novamente interrompido com a interposição da presente oposição em 15/10/2007 e subsequente con-
testação da fazenda pública em 30/06/2008 e subsequentes alegações em 05/03/2009. Assim, mesmo 
sem ter em conta a presente sentença e recurso, nunca a dívida iria prescrever antes de 05/03/2014.

As dívidas em causa não se encontram, pois, prescritas.
e) No que se refere aos meios probatórios que impunham decisão diversa da recorrida, eles constam 

dos documentos instrutórios juntos pela fazenda pública e pelo ora recorrido e da douta sentença.
Pelo que, com o mais que Vossas Excelências se dignarão suprir, deve ser dado provimento ao 

recurso e em consequência ser revogada a decisão recorrida» (1).
1.5 O Recorrido contra -alegou, pugnando pela manutenção da sentença.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Sul declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 

declarando que a competência para conhecer do recurso é deste Supremo Tribunal Administrativo, ao 
qual o processo foi remetido, satisfazendo o pedido da Recorrente.

1.7 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso com a seguinte fundamentação:

«1. Regime de prescrição das contribuições para a Segurança Social
Prazos de prescrição (em sucessão cronológica)
a) 10 anos, contados do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário (art. 

53º n.º 2 Lei n.º 28/84,14 Agosto; art. 27º corpo CPCI; art. 34º n.º 2 CPT)
b) 5 anos, a contar da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 63º n.º 2 Lei 

n.º 17/2000, 8 Agosto com início de vigência em 4.02.2001, cf. art.119º)
c) 5 anos, a contar da data em que a obrigação tributária deveria ter sido cumprida (art. 49º Lei 

n.º 32/2002, 20 Dezembro)
d) 5 anos, a contar da data em que a obrigação tributária deveria ter sido cumprida (art. 60º n.º 3 

Lei n.º 4/2007,16 Janeiro)
A prescrição interrompe -se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento 

pelo responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da divida (art. 63º n.º 3 
Lei n.º 17/2000, 8 Agosto; art.49º n.º 2 Lei n.º 32/2002, 20 Dezembro; art. 60º n.º 4 Lei n.º 4/2007, 
16 Janeiro)

A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente começando a correr 
novo prazo, idêntico ao prazo da prescrição primitiva (art. 326º CCivil)

Se a interrupção resultar de citação ou notificação o novo prazo de prescrição não começa a 
correr enquanto não for proferida decisão que puser termo ao PEF (art. 327º n.º 1 CCivil, adaptada à 
tramitação do PEF)

São aplicáveis subsidiariamente, por inexistência de regras especiais, as causas de interrupção e 
de suspensão da prescrição, bem como os efeitos desses factos previstos nos arts. 48º e 49º LGT, em 
conformidade com a vocação deste diploma para a regulação da generalidade das relações jurídico-
-tributárias (art. 1º n.º 1 LGT; Jorge Lopes de Sousa Sobre a prescrição da obrigação tributária Notas 
Práticas 2ª edição 2010 pp. 126/127)
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Em consequência, a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efei-
tos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada 
após o 5º ano posterior ao da liquidação (art. 48º n.º 3 LGT)

2. A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos 
de prescrição, resulta da ponderação do regime constante do art. 297º n.º 1 CCivil.

O art. 297º C. Civil não estabelece uma regra de aplicação global do regime prescricional mais 
favorável ao devedor, em paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se 
estabelece a aplicação retroactiva do regime mais favorável ao arguido (...) a determinação do prazo 
de prescrição a aplicar faz -se no momento da entrada em vigor da nova lei (...) é nesse momento, com 
indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina se é de aplicar o prazo da lei nova ou 
o a lei antiga; interessa o tempo que falta, em abstracto, sem ponderar a interferência de causas de 
suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só consta-
táveis a posteriori (Jorge Lopes de Sousa Sobre a prescrição da obrigação tributária Notas Práticas 
4.2.2. e 4.2.4 pp. 92 e 94/95; acórdão STA SCT 28.05.2008 processo n.º 154/08)

Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 
são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art. 12º n.º 2 CCivil)

A reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução 
fiscal (PEF) interrompem a prescrição, cessando o efeito interruptivo se o processo estiver parado 
por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando -se neste caso o tempo que 
decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação (art. 34º n.º 3 CPT)

A LGT (com início de vigência em 1.01.1999) aditou às citadas causas de interrupção a citação 
e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo (art. 49º n.º 1 LGT redacção Lei n.º 100/99, 26 
Julho)

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração de execu-
ção não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo o efeito interruptivo (art. 34º 
n.º 3 CPT; art. 49º n.º 1 LGT).

3. Contrariamente à eficácia da actual sentença de declaração de insolvência (art. 100º CIRE) a 
declaração de falência não determinava a suspensão do prazo de prescrição, pelo facto de o processo 
de falência, assumindo a natureza de execução universal, ser ainda uma forma de prosseguimento 
do processo executivo no qual os créditos exequendos devem ser reclamados (acórdãos STA -SCT 
23.11.2005 processo n.º 590/05; 12.06.2007 processo n.º 436/07; 12.03.2008 processo n.º 1058/07/Jorge 
Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 6ª edição 
2011 Volume III p. 231)

4. Aplicando as considerações antecedentes à apreciação do caso concreto:
a) as dívidas exequendas emergem de contribuições para a Segurança Social (anos 1985, 1989, 

1990, 1991, 1992 e 1993)
b) os prazos de prescrição contam -se a partir do início de cada um dos anos seguintes àqueles a 

que respeitam as contribuições exequendas (art. 27º corpo CPCI; art. 34º n.º 2 CPT)
c) a instauração da execução em 15.10.1993 interrompeu o prazo de prescrição (art. 34º n.º 3 

CPT)
d) a citação da devedora principal em 19.10.1993 não tem eficácia interruptiva
e) o efeito interruptivo da instauração da execução cessou com o início da vigência da LGT (1 

Janeiro 1999), contando -se os prazos desde os respectivos inícios
f) a declaração de falência em 22.10.1999 não suspendeu o prazo de prescrição
g) é aplicável o prazo de prescrição de 10 anos da lei antiga (mais longo),em detrimento do prazo 

mais curto da lei nova (5 anos), porque no início da vigência desta lei (4 Fevereiro 2001, cf. arts. 63º 
n.º 2 e 119º Lei n.º 17/2000, 8 Agosto):

 - tinha decorrido o prazo de prescrição de 10 anos (Contribuições anos 1985, 1989 e 1990)
 - o remanescente temporal do prazo da lei antiga era inferior ao prazo integral da lei nova (Con-

tribuições anos 1991,1992 e 1993)
h) a citação do responsável subsidiário em 17.09.2007 efectuou -se após o termo do prazo de 

prescrição de 10 anos da lei antiga contado desde o seu início, mas igualmente após o termo do prazo 
de 5 anos da lei nova, contado desde o início da sua vigência (4 Fevereiro 2001)

Neste contexto verifica -se a prescrição de todas as contribuições exequendas».
1.8 Foram colhidos os vistos dos Juízes adjuntos.
1.9 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento 

quando julgou prescritas as obrigações que correspondem às dívidas exequendas provenientes de 
contribuições para a Segurança Social, o que, como procuraremos demonstrar, impõe a averiguação 
da existência de causas de suspensão da prescrição, designadamente as decorrentes do pedido de 
pagamento em prestações e do processo de falência, tudo tendo em conta as regras de aplicação da 
lei no tempo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco deu como provada a seguinte 

factualidade:
«FACTOS PROVADOS
Com relevância para a decisão a proferir provou -se que:
Entre 15/10/1993 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1279 -93/100631.2 contra a 

sociedade comercial “J Fernandes F Simões & Filhos, Lda” por dívida de contribuições à Segurança 
Social relativa a meses diversos dos anos de 1985, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.

A sociedade executada foi citada para a execução em 19/10/1993 “na pessoa do seu representante 
António Nuno Matias Fernandes”. Subsequentemente foram efectuadas penhoras.

Em 12/10/1994 a devedora apresenta pedido para efectuar o pagamento da quantia exequenda em 
prestações, o qual foi indeferido em 04/07/1995.

Na sequência da pendência do processo que correu termos no Tribunal Judicial de Seia como 
autos de recuperação de empresa e de falência da sociedade devedora, com o n.º 1/95, foram os autos 
de execução fiscal avocados ao mesmo, o que sucedeu em 20/03/1995.

A falência da sociedade foi decretada em 22/10/1999.
Somente em 16/12/2004 foram os autos de execução devolvidos ao serviço de finanças depois de 

decorridas todas as vicissitudes processuais do processo de falência sem que os créditos em questão 
fossem satisfeitos na totalidade. Apurados os responsáveis subsidiários, entre os quais se encontrava o 
oponente foi elaborado parecer pelos serviços que concluiu pela não ocorrência do prazo de prescrição 
da dívida exequenda.

Os autos foram preparados para reversão com a notificação do oponente para exercício do direito 
de audição em data não apurada.

Confirmando -se a imputação da dívida ao oponente foi proferido despacho de reversão em 
13/09/2007.

O oponente foi citado para a execução em 17/09/2007.
O oponente apresentou a petição inicial que originou o presente processo judicial em 

15/10/2007.
Alicerçou -se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados no teor dos documentos 

constantes dos autos os quais não foram impugnados, tendo aliás servido de base nos articulados».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
2.2.1.1 A sentença recorrida julgou procedente a oposição, considerando estarem prescritas as 

obrigações relativas às dívidas exequendas, provenientes de contribuições para a Segurança Social de 
“diversos meses” dos anos de 1985, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.

Considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco aplicável o prazo de 
prescrição de 5 anos da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, ex vi do disposto no art. 297.º, n.º 1, do CC 
e uma vez que, na data em que entrou em vigor a Lei n.º 17/2000 – no seu entender, 8 de Março de 
2001 –, faltava mais de cinco anos para se completar o prazo de 10 anos previsto no art. 53.º, n.º 2, da 
Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto. Isto, porque este prazo, que se tinha iniciado no primeiro dia do ano 
seguinte àquele a que se referem as contribuições em dívida, interrompeu -se com a instauração da 
execução fiscal, em 15 de Outubro de 1993, o que determina a inutilização de todo o tempo entretanto 
decorrido, tudo nos termos do disposto no art. 34.º, n.ºs 2 e 3, do Código de Processo Tributário (CPT) 
e nos arts. 323.º, n.º 1, e 326.º, n.º 1, do CC.

Contado o referido prazo de 5 anos com início naquele dia 8 de Março de 2001 e tendo em conta 
que, desde essa data e até 17 de Setembro de 2007 – data em que foi citado o Oponente ora Recorrido 
–, não ocorreu qualquer outra causa de interrupção da prescrição, tal como previstas no art. 63.º, n.º 3, 
da Lei n.º 17/2000, concluiu a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco pela pres-
crição das obrigações respeitantes às dívidas exequendas.

2.2.1.2 A Fazenda Pública discorda da sentença e, se bem interpretamos as alegações e respectivas 
conclusões, o motivo da sua discordância assenta, essencialmente, na circunstância de, a seu ver, deve-
rem relevar -se como períodos de suspensão do prazo prescricional os compreendidos entre o pedido de 
pagamento em prestações (12 de Outubro de 1994) e o indeferimento do mesmo (4 de Julho de 1995) 
e entre a avocação do processo de execução fiscal (20 de Março de 1995) e a sua devolução ao serviço 
de finanças (16 de Dezembro de 2004).

Feita a contagem do prazo prescricional nesses termos, a Recorrente conclui que as obrigações 
correspondentes às dívidas exequendas não estão prescritas.

2.2.1.3 A questão a apreciar e decidir é, pois, a de saber se as obrigações correspondentes às dívidas 
exequendas estão ou não prescritas.
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Sem prejuízo de devermos sindicar todo o julgamento no que respeita à declaração da prescrição 
das dívidas exequendas, a nossa atenção centrar -se -á essencialmente nos pontos em que a Fazenda 
Pública manifesta discordância com a sentença.

2.2.2 DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES ÀS DÍVIDAS EXE-
QUENDAS

2.2.2.1 Os factos que deram origem às dívidas exequendas referem -se aos anos de 1985, 1989, 
1990, 1991, 1992 e 1993, data em que o prazo de prescrição das dívidas por contribuições para a Segu-
rança Social estava previsto na Lei 28/84, de 14 de Agosto, sendo de 10 anos, nos termos do disposto 
no seu art. 53.º, n.º 2, e contando -se do «início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto 
tributário», nos termos prescritos no art. 27.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos 
(CPCI) e no art. 34.º, n.º 2, do Código de Processo Tributário (CPT), sucessivamente em vigor à data (2) 
e subsidiariamente aplicáveis (3).

Ulteriormente, o prazo de prescrição da obrigação de pagamento das cotizações e contribuições 
para a Segurança Social foi diminuído para 5 anos pelo n.º 2 do art. 63.º da Lei n.º 17/2000, de 8 de 
Agosto, que também estabeleceu que a contagem do prazo se faz «a contar da data em que aquela obri-
gação deveria ter sido cumprida», regime que se manteve, quer quanto ao prazo quer quanto ao termo 
inicial do prazo, com a Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro (art. 49.º, n.º 1) e com a Lei n.º 4/2007, de 
16 de Janeiro (art. 60.º, n.º 3).

Como bem salientou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, a determina-
ção do prazo a aplicar, a efectuar nos termos do disposto no art. 297.º, n.º 1, do CC, depende do tempo 
que falta para a prescrição se completar à face de ambas as leis, considerado o momento da entrada em 
vigor da lei nova. JORGE LOPES DE SOUSA indica com clareza o método a seguir:

«Neste momento da entrada em vigor da lei nova, à face dela falta todo o tempo que ela prevê, 
naturalmente. Por isso, apenas é necessário calcular o tempo que, nesse momento, falta para a prescrição 
à face da lei antiga. Se faltar menos tempo do que o previsto no novo prazo, é de aplicar a lei antiga.

Esta contagem do prazo que falta faz -se considerando tudo o que consta da lei antiga (início, causas 
de suspensão e de interrupção) como se depreende do texto da parte final do n.º 1 do art. 297.º do CPPT, 
ao referir que o novo prazo aplica -se «a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o 
prazo se completar»; «segundo a lei antiga» significa calcular o prazo de prescrição que decorreu até 
à data da entrada em vigor da lei nova nos termos que a lei antiga prevê a respectiva contagem» (4).

Apliquemos esta doutrina ao caso sub judice:
Tomando as contribuições mais antigas, do ano de 1985, o prazo de prescrição de 10 anos do 

art. 53.º, n.º 2, da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, iniciou -se, de acordo com o disposto no art. 27.º do 
CPCI, em vigor à data, em 1 de Janeiro de 1986.

Interrompeu -se em 15 de Outubro de 1993, com a instauração da execução fiscal, nos termos do 
disposto no art. 34.º, n.º 3, do CPT, em vigor nessa data. Interrupção que tem como efeito, nos termos 
do disposto no art. 326.º, n.º 1, do CC, a inutilização de todo o prazo decorrido até esse momento.

É certo que a paragem do processo por período superior a um ano por motivo não imputável ao 
contribuinte teria como efeito a degradação desse efeito interruptivo em efeito suspensivo, mas, porque 
não foi dada como provada qualquer paragem do processo, quando em 4 de Fevereiro de 2001 entrou 
em vigor a lei nova (5) – Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto – é de considerar ainda não tinha decorrido 
qualquer período do prazo de dez anos fixado pela lei velha – a Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto –, nem 
sequer se tinha iniciado o novo prazo, o que só sucederia com o trânsito em julgado da decisão que 
pusesse termo ao processo de execução fiscal (cfr. art. 327.º, n.º 1, do CC).

O que, de acordo com o disposto no art. 297.º, n.º 1, do CC, nos leva à conclusão de que é de apli-
car o prazo da lei nova, isto é, o prazo de 5 anos previsto na Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, contado 
a partir da data da entrada em vigor desta Lei, que vimos já ser 4 de Fevereiro de 2001.

Até este ponto, a sentença recorrida não merece censura alguma, sendo apenas que discordamos 
da data que nela foi fixada como sendo a da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, sendo, em todo o 
caso, que essa divergência não se mostra decisiva para o sentido em que se decidiu.

2.2.2.2 Determinado que ficou que o prazo aplicável é de o de 5 anos previsto na Lei n.º 17/2000 
e contado a partir de 4 de Fevereiro de 2001, resta agora verificar da ocorrência de factos susceptíveis 
de influir na contagem desse prazo.

A Juíza do Tribunal a quo ponderou a citação da Oponente e a suspensão da execução fiscal por 
força da pendência do processo de falência, para concluir

quanto à primeira, que, pese embora em abstracto se lhe reconhecer efeito interruptivo do prazo, 
no caso sub judice foi efectuada em 17 de Setembro de 2007, ou seja, já para além do termo do prazo 
da prescrição;

quanto à segunda, que a lei não prevê a suspensão da execução fiscal em virtude da falência, sendo 
que o órgão de execução fiscal não estava impedido de proceder à reversão, quer antes da avocação do 
processo de execução fiscal ao processo de falência quer durante a avocação.
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Em consequência concluiu pela prescrição das dívidas exequendas, motivo por que julgou a 
oposição procedente.

A Fazenda Pública discorda e entende que se devem relevar dois períodos de suspensão da exe-
cução fiscal: o primeiro, compreendido entre o pedido de pagamento em prestações e o indeferimento 
do mesmo; o segundo, entre a avocação do processo de execução fiscal e a sua devolução ao serviço 
de finanças.

Salvo o devido respeito, a Recorrente não tem razão.
Quanto ao pedido de pagamento em prestações, há que ter em conta que o pedido foi formulado 

em 12 de Outubro de 1994 e a decisão que o indeferiu foi proferida em 4 de Julho de 1995, ou seja, 
num período anterior àquele em que se iniciou a contagem do prazo da prescrição que, como deixámos 
já dito, se faz a partir de 4 de Fevereiro de 2001.

Ainda que assim, não fosse, sempre haveríamos de ter em conta que a lei só atribuiu relevância 
ao pagamento em prestações para efeitos de suspensão do prazo de prescrição (6) a partir da entrada 
em vigor da LGT, ocorrida no dia 1 de Janeiro de 1999 (7), como resulta do disposto no n.º 3 (actual 
n.º 4) do seu art. 49.º. Por outro lado, o facto que esta disposição legal, em qualquer das suas redacções, 
releva para efeitos de suspensão do prazo prescricional é, não o pedido de pagamento em prestações, 
mas a paragem do processo de execução fiscal pelo período em que tenha sido autorizado o pagamento 
em prestações.

Quanto à suspensão da prescrição determinada pela avocação do processo de execução ao processo 
de falência, note -se que a remessa da execução fiscal ao processo de falência para apensação não im-
pede o decurso do prazo prescricional. A declaração de falência só determina a sustação das execuções 
que devam ser apensadas à falência para aí correrem seus termos como reclamação desses créditos 
exequendos (cfr. art. 154.º, n.º 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e 
de Falência (CPEREF)), mas não suspende o prazo de prescrição. Só no processo de recuperação de 
empresas é que não corre o prazo da prescrição enquanto as execuções se mantiverem apensadas a tal 
processo.

Assim, no caso de declaração de falência, contrariamente ao que pretende a Recorrente e sucedia 
no caso da recuperação de empresas (cfr. art. 29.º, n.º 1, do CPEREF) e ao que sucede no processo de 
insolvência (cfr. art. 100.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE)), não há 
lugar à suspensão dos prazos de prescrição. Recordemos o que, a propósito, refere JORGE LOPES 
DE SOUSA:

«No CPEREF, estabelece -se que, proferido o despacho de prosseguimento da acção de recuperação 
da empresa, ficam imediatamente suspensas todas as execuções instauradas contra o devedor e todas 
as diligências de acções executivas que atinjam o seu património, incluindo as que tenham por fim a 
cobrança de créditos com privilégio ou com preferência; a suspensão, nos processos de recuperação 
da empresa, abrange todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor (art. 29.º, 
n.º 1) e a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva 
contra o falido (art. 154.º, n.º 3). Não se estabelece, no caso de declaração de falência, mas apenas 
nos de recuperação da empresa, suspensão dos prazos de prescrição (o art. 29.º, n.º 1, do CPEREF 
está incluído no Título II, relativo ao processo de recuperação da empresa), o que se justificará por o 
processo de falência ser uma forma de prosseguir o processo executivo.

No CIRE estabelece -se regime idêntico quanto à suspensão de acções executivas, estabelecendo -se 
que a declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas ou provi-
dências requeridas pelos credores da insolvência que atinjam os bens integrantes da massa insolvente 
e obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos credores da 
insolvência (art. 88.º, n.º 1). Porém, ao contrário do que sucede com a falência, a sentença de declaração 
da insolvência determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo 
devedor, durante o decurso do processo (art. 100.º)» (8).

Assim, contrariamente ao que pretende a Recorrente, a declaração de falência não suspende o 
prazo prescricional (9).

Assim, e porque, no período de contagem do prazo de prescrição de cinco anos aqui aplicável, 
contado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, não vem dada como assente 
a ocorrência de qualquer outra de qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do 
responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida (cfr. art. 63.º, n.º 3, da 
Lei n.º 17/2000), temos que concluir, com a sentença recorrida, pela prescrição das dívidas exequendas.

O recurso não pode, pois, ser provido.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A remessa do processo de execução ao processo de falência não determina a paragem daquele, 

pois, uma vez apensado a este, com ele segue a sua normal tramitação.
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II  - A declaração de falência não suspende o prazo de prescrição, só determinando a sustação das 
execuções a fim de serem apensadas ao processo de falência para aí correrem os seus termos como 
reclamação dos créditos exequendos.

III  - Se, quando o oponente foi citado na qualidade de responsabilidade subsidiário, o prazo de 
prescrição de cinco anos aqui aplicável, contado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, de 
8 de Agosto, já havia terminado, uma vez que não há, nesse período, notícia nos autos da existência 
de qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento da responsável pelo pagamento 
conducente à liquidação ou à cobrança da dívida (cfr. art. 63.º, n.º 3, da citada), é de julgar procedente 
a oposição à execução fiscal deduzida com fundamento na prescrição da dívida exequenda.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em con-

ferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui e adiante, constituem transcrições.
(2) O Código de Processo das Contribuições e Impostos vigorou entre 1 de Julho de 1963 (art. 2.º do Decreto -Lei 

n.º 45005, de 27 de Abril de 1963, diploma que aprovou o Código) e 1 de Junho de 1991 (arts. 11.º e 2.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 154/91, de 23 de Abril, diploma que aprovou o Código de Processo Tributário).

O Código de Processo Tributário esteve em vigor entre 1 de Julho de 1991 (art. 2.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 154/91, 
de 23 de Abril) e 1 de Janeiro de 2000 (arts. 2.º, n.º 1, e 4.º, do Decreto -Lei n.º 433/99, de 6 de Outubro, diploma que aprovou 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário)

(3) Dada a natureza das contribuições para a Segurança Social, é -lhes subsidiariamente aplicável a legislação res-
peitante às relações jurídico -tributárias.

(4) Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, págs. 95/96.
(5) A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, entrou em vigor 180 dias após a data da sua publicação, nos termos do seu 

art. 119.º. Para maior desenvolvimento quanto à data da entrada em vigor desse diploma legal, vide o acórdão da Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Julho de 2007, proferido no processo com o n.º 359/07, 
publicado no Apêndice ao Diário da República de 13 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32230.pdf), págs. 
1318 a 1321, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/h44a80d0dbc585aae8
02573160050d2cf?OpenDocument.

(6) Com excepção dos casos abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto (cfr. o seu art. 5.º), mas que não 
releva no caso dos autos.

(7) Cfr. o art. 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, diploma que aprovou a LGT.
(8) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, 

anotação 4 ao art. 180.º, págs. 321/322.
(9) Nesse sentido, entre muitos outros, vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
de 23 de Novembro de 2005, proferido no processo com o n.º 590/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

23 de Fevereiro de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2005/32240.pdf), págs. 2115 a 2119, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bee4de4015fb8103802570ce0h0520354?OpenDocument;

de 12 de Junho de 2007, proferido no processo com o n.º 436/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 
de Abril de 2008  (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32220.pdf), págs. 1246 a 1251, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/hc7a3746ca45183bc802573050051ac5e?OpenDocument;

de 12 de Março de 2008, proferido no processo com o n.º 1058/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
30 de Maio de 2008  (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32210.pdf), págs. 341 a 343, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/caecb778a1bdb54680257418003db435?OpenDocument. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Erro na forma de processo. Convolação. Anulação do processado.

Sumário:

 I — Estando em causa a legalidade de um acto tributário de liquidação e não tendo 
sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto, a decisão proferida no 
recurso hierárquico subsequente a reclamação graciosa é passível de impugnação 
judicial a apresentar no prazo de 90 dias contados da notificação da decisão do 
recurso hierárquico (artigo 102.º, n.º 1, alínea e), do CPPT).
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 II — Se o contribuinte interpõe acção administrativa especial, a convolação em pro-
cesso de impugnação judicial constitui um poder/dever vinculado do juiz da causa 
(artigos 98.º n.º 4 do CPPT e 97.º n.º 3 da LGT), que apenas pode ser afastado 
quando a convolação se mostre inviável perante a inidoneidade da petição inicial, 
a manifesta improcedência da pretensão ou a extemporaneidade da petição em 
função do meio processual adequado.

 III — A errónea indicação do meio de defesa na notificação efectuada ao contribuinte 
não torna idóneo o meio processual utilizado, determinando apenas a aplicação 
do disposto no artigo 37º, n.º 4 do CPPT no caso de se tornar impossível a con-
volação no meio processual adequado.

 IV — Já a errónea indicação do prazo para reagir judicialmente deve ser valorada 
quando a petição foi oferecida dentro do prazo assinalado na notificação, face ao 
princípio geral de direito da boa fé, sob pena de total frustração da confiança que 
os administrados devem depositar nas informações emanadas da própria Admi-
nistração, por se tratar de expectativas e confiança que merecem ser tuteladas.

 V — O erro na forma de processo e a convolação efectuada deve determinar a anula-
ção de todos os actos posteriores à petição se a contestação foi apresentada por 
quem não detinha competência para representar a administração tributária junto 
do tribunal tributário de 1ª instância.

Processo n.º: 122/12 -30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Banco Santander Totta, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

1. O SUBDIRECTOR -GERAL DOS IMPOSTOS recorre para o Supremo Tribunal Adminis-
trativo da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, a fls. 81 a 93, que, após proceder à 
convolação em processo de Impugnação Judicial da Acção Administrativa Especial instaurada pelo 
BANCO SANTANDER TOTTA, SA, contra o indeferimento do Recurso Hierárquico interposto da 
decisão de improcedência da Reclamação Graciosa deduzida com vista ao reconhecimento de isenção 
de IRC incidente sobre juros de depósito a prazo pagos ao “Fundo de Pensões dos CTT” e à devolução 
de 2.614,50€ referente a retenção na fonte indevidamente efectuada em 20/11/1993, julgou procedente 
essa Impugnação Judicial.

1.1. Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) A sentença sob recurso entendeu ser possível a convolação dos autos da Acção Administrativa 

Especial nos autos de Impugnação Judicial, nos termos do n.º 4 do art. 98º do CPPT, e do n.º 3 do art. 97º 
da LGT, dando como verificado o requisito da respectiva tempestividade.

B) Considerou, para tal, que, embora a acção tenha sido interposta em 26/01/2007, isto é, para 
além do prazo de 90 dia a contar da notificação despacho de indeferimento do recurso hierárquico que 
indeferiu a reclamação, a qual ocorreu em 27/10/2006, prazo esse que terminara em 25/01/2007, tal não 
constitui obstáculo à respectiva convolação, porque a notificação efectuada pela Administração ao então 
Autor e ora Recorrido, que indicava como meio de reacção de indeferimento do recurso hierárquico a 
Acção Administrativa Especial e o prazo de três meses para a apresentar, o que o Autor cumpriu.

C) Pelo que a sentença a quo entendeu que sendo tempestiva a petição inicial para o meio pro-
cessual errado indicado na notificação, deverá considerar -se tempestiva a mesma petição para o meio 
processual correcto, nos termos do disposto no art. 58º, n.º 4, alínea a), do CPTA, aplicável ex vi art. 2º 
do CPPT.

D) É entendimento jurisprudencial unânime que o prazo a considerar para efeitos de convolação 
é necessariamente o prazo de interposição do meio processual correcto.

E) A sentença recorrida reconheceu que o prazo de 90 dias prescrito no art. 102º, n.º 1, alínea e) 
do CPPT, estava ultrapassado, porém, ainda assim, entendeu ser tempestiva a petição inicial.

F) O art. 58º, n.º 4, alínea a), do CPTA, aplica -se à impugnação administrativa, não sendo suscep-
tível de ser invocado por via subsidiária para efeitos de tempestividade de impugnação da liquidação, 
ainda que sob o pretexto da primazia da justiça material sobre questões de índole formalistas.

G) Com efeito, no concreto caso, está em causa um meio processual tributário próprio para reagir 
contra o acto de liquidação de imposto, com uma tramitação e regras próprias e, nessa medida, será na 
lei processual tributária que haverá que encontrar a resposta para a questão.

H) Assim resulta do art. 20º da Constituição da República e do art. 95º da LGT, segundo o qual, 
“o interessado tem direito a impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, segundo as formas de processo prescritas na lei”.
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I) Sobre esta matéria, dispõe o art. 37º do CPPT, sob a epígrafe “Comunicação ou notificação 
insuficiente”, no seu n.º 4: “No caso de o tribunal vir a reconhecer como estando errado o meio de 
reacção contra o acto notificado indicado na notificação, poderá o meio de reacção adequado ser ainda 
exercido no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da decisão judicial”.

J) Porém, a Meritíssima Juíza a quo preteriu a aplicação do n.º 4 do art. 37º do CPPT e convocou 
o art. 58º, n.º 4, do CPTA, com base no teor equívoco da notificação do indeferimento do recurso hie-
rárquico por parte da Administração Tributária, suprindo, por uma via mais expedita a falta do requisito 
de tempestividade para operar a convolação, o que não traduz, salvo o devido respeito, uma correcta 
interpretação e aplicação da lei ao caso sub judicio.

M) A convolação, salvo melhor, não podia ter sido ordenada porque a tal obsta a necessária tem-
pestividade. E no caso de se entender que o meio processual indicado na notificação era indutor de erro, 
sempre prevaleceria o prescrito no n.º 4 do art. 37º do CPPT, por estarem verificados os pressupostos 
para a sua aplicação.

N) Com efeito, se a indicação errónea da indicação do meio de defesa na notificação efectuada ao 
contribuinte, aqui Recorrido, não só não tem como consequência tomar como idóneo o meio processual 
utilizado, até porque tal indicação não deixa de ser meramente indicativa e não afasta a obrigatoriedade 
de utilização do meio processual adequado à pretensão do contribuinte por parte do mandatário judicial 
que o representa em juízo.

O) Também não tem a virtualidade de, por razões de celeridade processual ou aproveitamento dos 
actos, subverter ou contornar os meios processuais, regras e prazos privativos do processo tributário.

P) Designadamente, não é indiferente a legitimidade passiva consoante se esteja perante uma 
impugnação judicial ou uma acção administrativa especial. A Entidade Pública, ora Recorrente, carece 
de legitimidade para ser demandada nos autos de impugnação judicial, uma vez que, nos termos con-
signados no art. 15º, n.º 1, do CPPT, compete ao Representante da Fazenda Pública, que é nos tribunais 
tributários o Director de Finanças, representar a administração tributária no processo judicial tributário 
e no processo de execução fiscal.

Q) Contrariamente ao entendimento plasmado na decisão recorrida, não pode o intérprete e aplica-
dor da lei, sob o pretexto de rejeitar uma interpretação estritamente formalista das normas processuais, 
afastar as regras de hermenêutica consubstanciadas no art. 9º do Código Civil, devendo, outrossim, 
entre os vários sentidos da norma, aplicar aquele que lhe permita realizar a finalidade do processo, sem 
cair numa interpretação que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, levando 
em consideração que as regras processuais, mesmo que adjectivas, existem por razões de segurança da 
ordem jurídica, da justiça e da eficiência, inclusive, da igualdade de armas e do contraditório.

R) Quanto ao mérito da causa, decidiu o Tribunal recorrido, com apoio no Ac. do STA de 09/09/2009, 
Proc. n.º 362/09, que a interpretação da AT que negou legitimidade ao substituto tributário para efectuar 
o pedido de retenção na fonte com base no art. 153º do CPT (actual 132º do CPPT), viola a lei, dado 
que o substituto tributário tem um interesse directo em demandar uma ilegal liquidação por retenções 
na fonte, não apenas nos casos de entrega de imposto superior ao retido, previsto no n.º 1 do art. 132º 
do CPPT, mas em todos os outros em que prove ter interesse em demandar, interesse que se há -de 
presumir pois é sujeito da relação tributária e equiparado a contribuinte para efeitos de legitimidade 
tributária, cfr. os arts. 18º, n.º 3, da LGT, 9º, nº1 e 4, do CPPT e 26º do CPC.

S) Com todo o respeito, a interpretação que a, aliás, douta sentença recorrida fez dos arts. 18º, nº3 
da LGT, 9º, nº1 e 4 do CPPT, bem como do art. 132º do mesmo CPPT, não tem, na letra ou no espírito 
das normas, um mínimo de correspondência.

T) O art. 9º, n.º 1, do CPPT confere, na esteira do art. 18º da LGT, legitimidade no procedimento 
tributário, além da administração tributária, aos contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis, 
outros obrigados tributários, as partes dos contratos fiscais e quaisquer outras pessoas que provem 
interesse legalmente protegido.

U) É, pois, uma norma que contempla uma noção geral da regra da legitimidade no procedimento 
tributário mas não esgota essa mesma matéria, designadamente, no que aqui importa, o n.º 1 do art. 132º 
do mesmo Código diz que retenção na fonte é susceptível de impugnação por parte do substituto em 
caso de erro na entrega de imposto superior ao retido.

V) Ora, a razão de ser desta norma, em confronto com o disposto no art. 95º da LGT, ao conferir 
legitimidade ao substituto para reclamar ou impugnar das retenções na fonte por si efectuadas, é a de 
garantir que este tem a adequada tutela jurídica dos seus direitos ou interesses legalmente protegi-
dos, cfr. 268º, n.º 4 da CRP, face ao carácter lesivo que para si possa assumir um acto de retenção na 
fonte.

W) O legislador não pretendeu multiplicar situações de legitimidade em casos de retenção na 
fonte, ao substituto e ao substituído tributário, mas apenas conferir tal legitimidade a um dos mesmos 
e sempre que o carácter lesivo do acto se repercuta directa e imediatamente na esfera jurídica do subs-
tituto ou do substituído tributário.
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X) Deste modo, a retenção na fonte só assume um carácter lesivo para o substituto tributário 
quando este entrega imposto superior ao que reteve, por ser ele e não o substituído tributário, que fica 
privado dessas quantias e, ainda assim, desde que não lhe seja possível corrigir os montantes a mais 
entregues nas entregas seguintes da mesma natureza a efectuar no ano do pagamento indevido, cfr. n.º 2 
do referido art. 132º do CPPT.

AA) De acordo com a mesma regra do carácter lesivo do acto, se a retenção foi feita em montante 
superior ao devido ou se a mesma nem sequer era devida, a legitimidade para reclamar ou impugnar é 
do substituído tributário por ser este que fica, de facto, lesado na sua esfera jurídica por não ter recebido 
as quantias que o substituto indevidamente reteve.

BB) Refira -se que este regime de legitimidade é consentâneo com o princípio constitucional da 
tutela dos direitos e interesses legalmente protegidos sendo assegurado sempre, quer ao substituto tribu-
tário quer ao substituído tributário, a faculdade de reclamar ou impugnar, sempre que sejam afectados 
na sua esfera jurídica por determinado acto de retenção na fonte.

CC) Donde que, salvo o devido respeito, a interpretação plasmada na douta sentença recorrida 
faz dos art. 18º, n.º 3 da LGT e dos arts. 9º, nº1 e 4, do CPPT, não encontra qualquer correspondência 
quer na letra quer no espírito dessas normas tendo mesmo descurado o elemento sistemático, histórico 
e teleológico na interpretação das mesmas em conjugação com o art. 132º do CPPT, do que resulta uma 
verdadeira interpretação ab -rogante deste último artigo que, curiosamente, até regulamenta aqueles 
mesmos artigos 18º, n.º 3 da LGT e art. 9º, n.º 1, do CPPT.

DD) Ao decidir como decidiu a sentença recorrida, é certo com base em alguma jurisprudência 
desse STA, sacrifica por completo a norma do art. 132º do CPPT, o que só é possível por a ter consi-
derado um verdadeiro lapso ou erro do sistema, no fim visado pelo legislador.

EE) E, salvo melhor, não convence a “explicação” dada na sentença recorrida de que o não reco-
nhecimento da legitimidade ao substituto para reclamar e impugnar a retenção na fonte que era indevida, 
assumiria contornos ainda mais gravosos atendendo a que o ora Recorrido teria procedido à devolução 
à beneficiária dos rendimentos, do montante indevidamente retido, o que o colocaria na posição de 
se ver sem a possibilidade legal de recuperar um montante que entregou indevidamente nos cofres do 
Estado, porquanto, a questão que se deve colocar para efeitos de reclamação ou de impugnação é a 
do carácter lesivo que o acto de retenção tem que revestir para que o substituto tributário dele possa 
reclamar e não a da responsabilidade que este assume pelo pagamento da prestação tributária perante 
a AT ou o substituído.

FF) E, por outro lado, a responsabilidade que o substituto tributário assume pelo pagamento da 
prestação tributária, ser uma situação distinta que não se deve confundir com a da legitimidade para 
reclamar ou impugnar.

GG) É que, a responsabilidade prevista no art. 28º da LGT, pelo pagamento da prestação tributária 
corresponde já a uma outra situação patológica da relação de imposto, em que o substituto é respon-
sável, perante a AT, nos casos em que incumpre por ter efectuado as retenções na fonte mas não as ter 
entregue ao Estado.

HH) A responsabilidade, pelo incumprimento da obrigação tributária não pode servir para esten-
der o âmbito da norma que confere ao substituto legitimidade para reclamar ou impugnar, até porque, 
no caso em concreto, não estamos perante uma situação de incumprimento, perante a AT, por parte do 
substituto tributário.

II) E, no que toca à responsabilidade civil que o substituto possa ter perante o substituído, ela não 
importa para a relação que, quer o substituto quer o substituído, têm perante a AT, sendo só esta aquela 
que tem de ser acautelada pelas normas processuais tributárias., independentemente de, no âmbito do 
processo judicial tributário, o art. 129º do CPPT prever que o substituto possa intervir como assistente 
nas impugnações deduzidas pelo substituído tributário e vice -versa.

Termos em que, e nos melhores de Direito e com o sempre mui douto suprimento de V. Exas. 
deverá o presente recurso jurisdicional ser julgado procedente, revogando -se a decisão judicial recorrida 
e ser substituída por outra que não determine a convolação dos presentes autos da Acção Administrativa 
Especial em autos de Impugnação Judicial por intempestividade da Petição Inicial,

ou, se assim não se entender, ordenar -se a convolação dos presentes autos em Impugnação Judicial, 
determinando -se a anulação de todo o processado a partir da contestação (inclusive), por a representação 
da administração tributária se deferir no Representante da Fazenda Pública e, após o trânsito, autuar 
o processo como Impugnação judicial, notificando o Representante da Fazenda Pública nos termos e 
para os efeitos do nos termos do art. 15º, n.º 1 e art. 110º do CPPT,

ou ainda, se assim não se entender, julgar -se improcedente o pedido do ora Recorrido, por não 
provado, mantendo -se, em consequência na ordem jurídica o despacho impugnado.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público, notificado nos termos e para os efeitos previstos 

no artigo 146.º, n.º 1, do CPTA, não emitiu parecer sobre o mérito do recurso.
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1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos e porque nada obsta, cumpre 
apreciar e decidir em conferência as questões colocadas no recurso.

2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
A) A Autora efectuou a retenção na fonte sobre juros de depósito a prazo pagos ao “Fundo de 

Pensões dos CTT”, no montante de 2.614,50€ (cfr. fls. 3 e 5 do Processo de Reclamação).
B) A Autora procedeu à entrega nos cofres do Estado do montante referido em A), através da guia 

n.º 7032197584, de 20/11/1993 (cfr. fls. 7 do Processo de Reclamação).
C) Em 16/01/1995, a Autora procedeu ao lançamento do montante de 2.614,50€ na conta 

n.º 21.723.588/001 titulada pelo “Fundo de Pensões dos CTT” (cfr. fls. 5 do Processo de Reclama-
ção).

D) Em 16/11/1995, a Autora requereu ao Director Distrital de Lisboa o reembolso do montante 
de 2.614,50€ (cfr. fls. 2 do Processo de Reclamação Graciosa).

E) Com base no requerimento indicado em D), foi instaurado o Processo de Reclamação Graciosa 
n.º 3085 -95/400743.3, que foi indeferido por despacho do Chefe da Divisão de Justiça Administrativa 
de D.F. de Lisboa proferido em 27/04/2004 (cfr. fls. 16 a 19 do Processo de Reclamação).

F) A Autora interpôs Recurso Hierárquico do indeferimento da Reclamação Graciosa (cfr. fls. 6 
a 9 do PA).

G) Ao Recurso Hierárquico foi negado provimento pelo Subdirector -Geral dos Impostos em 
09/08/2006, com base na informação n.º 1133/2005, que em síntese entendeu que a Autora é parte 
ilegítima para efeitos do n.º 1 do art.º 132.º do CPPT e a reclamação que entrou em 16/11/1995 é ex-
temporânea nos termos do n.º 1 do art.º 70.º do CPPT visto que não tem enquadramento no art.º 132.
º do CPPT (cfr. fls. 18 a 22 do PA).

H) A Autora foi notificada da decisão mencionada em G) em 27/10/2006 (cfr. fls. 24 do PA).
I) A presente Acção Administrativa Especial foi apresentada em 26/01/2007 (cfr. fls. 12 dos 

autos).
3. Reportados ao alinhamento conclusivo – por onde se afere e delimita, como é sabido, o objecto 

e âmbito do recurso, exceptuadas as questões que são de conhecimento oficioso e excluídas aquelas 
cuja decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras – o “thema decidendum” em sede de 
recurso contempla três questões, que se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e 
interpretação de normas jurídicas, e que se traduzem no seguinte:

− saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, por desacertada interpretação da 
lei, ao julgar ser possível a convolação da Acção Administrativa Especial em Impugnação Judicial;

− no caso negativo, se após a determinada convolação incorreu em erro ao não ter procedido à 
anulação de todo o processado a partir da contestação;

− e, no caso negativo, se incorreu em erro ao julgar que o substituto tributário tem um interesse 
directo em demandar uma ilegal liquidação por retenções na fonte, não apenas nos casos de entrega de 
imposto superior ao retido, previsto no n.º 1 do artigo 132.º do CPPT, mas em todos os outros em que 
prove ter interesse em demandar, interesse que se há -de presumir pois é sujeito da relação tributária e 
equiparado a contribuinte para efeitos de legitimidade tributária, em conformidade com o disposto nos 
artigos 18.º, n.º 3, da LGT, 9.º, n.º 1 e 4 do CPPT e 26º do CPC.

3.1. DA QUESTÃO DA CONVOLAÇÃO.
Segundo a sentença recorrida, o meio processual adequado para impugnar uma decisão de indefe-

rimento de recurso hierárquico, interposto de decisão de reclamação graciosa, que comporte ou envolva 
a apreciação da legalidade de um acto tributário de liquidação, é o processo de impugnação judicial e 
não a acção administrativa especial. E porque, no caso vertente, a decisão proferida no recurso hierár-
quico indeferiu o pedido de reembolso de montante que alegadamente fora entregue a mais nos cofres 
do Estado por retenção indevida de imposto, com a manutenção da decisão proferida na reclamação 
graciosa cuja causa de pedir fora a ilegalidade do acto de retenção na fonte de IRC (enquanto acto tri-
butário consubstanciado na liquidação de imposto levado a efeito pelo substituto tributário), conclui -se 
que o meio adequado para a apreciação contenciosa da legalidade desse acto era a Impugnação Judicial 
e não a Acção Administrativa Especial.

Neste cenário, julgou -se procedente a excepção de erro na forma de processo suscitada pela 
Entidade Demandada (SUBDIRECTOR -GERAL DOS IMPOSTOS), passando -se, depois, à análise 
da possibilidade da sua sanação através do instituto da convolação na forma de processo adequada, 
em conformidade com disposto nos artigos 91.º n.º 3 da Lei Geral Tributária, 98.º n.º 4 do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e 199.º do Código de Processo Civil.

Nesta matéria, julgou -se que a convolação só seria admissível perante a idoneidade da petição ini-
cial e desde que não fosse manifesta a improcedência ou extemporaneidade desse articulado em função 
do meio processual adequado, concluindo -se, depois, que não existiam «quaisquer dúvidas quanto à 
idoneidade da PI para a convolação dos autos em Impugnação Judicial, não sendo, também manifesta 
a sua improcedência em função do referido meio processual»; quanto ao requisito da tempestividade, 
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julgou -se que se devia considerar a petição tempestiva para efeitos de reacção contenciosa através de 
impugnação judicial com a seguinte argumentação:

«É unânime na Jurisprudência que indeferida a Reclamação Graciosa onde se pedia a anulação de 
liquidação, dessa decisão pode ser interposto recurso hierárquico, com natureza meramente facultativa 
e efeito devolutivo, e da decisão desfavorável proferida nesse recurso cabe impugnação judicial tendo 
por objecto mediato a mesma liquidação, salvo se, com o mesmo objecto, já tiver sido deduzida tal 
impugnação.

O prazo para deduzir a mesma impugnação judicial será, então, de 90 dias a contar da notifica-
ção do despacho de indeferimento proferido no mesmo recurso (vd. Jorge Lopes de Sousa, em CPPT 
Anotado, I Volume, 5ª ed., 2006, Áreas Editora, pp. 580), nos termos conjugados do artigo 102º n.º 1 
alínea e) e 76º n.º 2 do CPPT (...).

No entanto, a verdade é que, atendendo a que a Autora foi notificada da decisão de indeferimento 
do Recurso Hierárquico em 27/10/2006, o prazo de 90 dias terminou em 25/01/2007, considerando -se 
a PI como apresentada em 26/01/2007, ou seja, para além do prazo de apresentação da Impugnação 
Judicial.

No entanto, também este facto não é obstáculo à necessária convolação.
Com efeito, a notificação efectuada à Autora da decisão de indeferimento do Recurso Hierárquico 

indicava como meio de reacção a Acção Administrativa Especial e o prazo de 3 meses para a apresentar, 
o que a Autora cumpriu.

Assim sendo, verificando -se a tempestividade da PI para o meio processual errado indicado na 
notificação, deverá considerar -se a PI tempestiva para o meio processual correcto (vd. Jorge Lopes de 
Sousa na obra já citada, pp. 339). De resto, esta posição decorre também do disposto no artigo 58º n.º 4 
alínea a) do CPTA, aplicável ex vi artigo 2º do CPPT.

Pelo que antes ficou exposto, considerando -se ser a Impugnação Judicial a forma de processo 
adequada ao pedido formulado, e não existindo obstáculos à convolação dos autos nessa forma de 
processo, convola -se o presente processo em Impugnação Judicial, nos termos dos artigos 97º n.º 1 
alínea a), 99º alínea a), e 98º n.º 4 do CPPT».

Em sede de recurso, o Recorrente reconhece a decretada nulidade processual por erro na forma 
de processo – a qual fora, aliás, por si arguida na contestação – insurgindo -se apenas contra a convo-
lação efectuada com base na intempestividade da petição para o aludido efeito e na inviabilidade de 
correcção da forma processo por ser distinta a entidade com legitimidade para contestar a impugnação 
e a acção administrativa especial.

Quanto à questão da tempestividade da petição, argumenta que embora ela tenha sido apresentada 
dentro do prazo de 3 meses previsto para a interposição da acção administrativa especial, o certo é que 
nesse momento já se encontrava excedido o prazo de 90 dias previsto para a interposição de impugna-
ção judicial, o que inviabiliza a convolação; e o facto de ter sido indicado, na notificação da decisão 
do recurso hierárquico, um meio de reacção errado (acção administrativa especial) só poderia levar à 
aplicação da norma contida no n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, segundo a qual “No caso de o tribunal vir 
a reconhecer como estando errado o meio de reacção contra o acto notificado indicado na notificação, 
poderá o meio de reacção adequado ser ainda exercido no prazo de 30 dias a contar do trânsito em 
julgado da decisão judicial”, norma que foi preterida na sentença recorrida, na medida em que supriu, 
por via mais expedita, a falta do requisito de tempestividade para operar a convolação, o que traduz 
uma incorrecta interpretação e aplicação da lei.

Na sua perspectiva, a errónea indicação do meio de defesa na notificação efectuada não tem como 
consequência tornar como idóneo o meio processual utilizado, até porque tal indicação não deixa de 
ser meramente indicativa e não afasta a obrigatoriedade de utilização do meio processual adequado à 
pretensão do contribuinte por parte do mandatário judicial que o representa em juízo. E o artigo 58.º, 
n.º 4, alínea a), do CPTA, invocado na sentença, não é susceptível de ser aplicado por via subsidiária 
para efeitos de tempestividade de impugnação da liquidação, ainda que sob o pretexto da primazia da 
justiça material sobre questões de índole formalistas.

Com o devido respeito por contrária opinião, não cremos que assista ao Recorrente no que toca 
à impossibilidade de convolação por intempestividade da petição inicial.

É inquestionável que sempre que esteja em causa a legalidade de um acto tributário de liquidação 
e não tenha sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto (artigo 76.º, n.º 2, do CPPT), 
como acontece no caso “sub judicio”, o recurso hierárquico é passível de impugnação judicial, que, nos 
termos do artigo 102.º, n.º 1, alínea e), do CPPT, deverá ser apresentada no prazo de 90 dias a contar da 
notificação da decisão desse recurso hierárquico, como constitui, aliás, jurisprudência reiterada deste 
Supremo Tribunal (1).

Na decisão recorrida, a Mmª Juíza, tendo visto que a acção administrativa tinha entrado para além 
do aludido prazo de 90 dias, mas dentro do prazo legal de 3 meses previsto para a acção administrativa, 
concluiu pela admissibilidade da convolação face aos contornos da notificação da decisão sindicada, que 
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não só indicou erradamente o meio de defesa ao dispor do contribuinte para contestar contenciosamente 
essa decisão, como indicou expressamente o prazo de três meses para tal reacção contenciosa.

A questão não se coloca, assim, como pretende o Recorrente, numa mera óptica de erro na 
indicação meio de reacção contencioso indicado na notificação – caso em que haveria, na impossi-
bilidade de convolação, de observar a norma contida no n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, facultando ao 
contribuinte a possibilidade de utilizar o meio de reacção adequado no prazo de 30 dias a contar do 
trânsito em julgado da decisão – mas, antes, numa óptica de erro no prazo que lhe foi indicado para 
impugnar judicialmente o acto, o que contende, necessariamente, com a questão da tempestividade 
da petição inicial apresentada e, consequentemente, com a viabilidade do seu aproveitamento para 
efeitos de convolação, tendo em conta que é incontroverso que ela foi oferecida no prazo assinalado 
na notificação efectuada.

A errónea indicação do meio de defesa na notificação efectuada não torna, obviamente, como 
idóneo o meio processual utilizado, nem foi isso que se afirmou na sentença, mas a errónea indicação 
do prazo para reagir judicialmente deve ser valorada quando se verifica que, independentemente do 
meio processual utilizado, a petição foi oferecida dentro do prazo assinalado.

Na verdade, e como é de elementar justiça, o contribuinte Autor não pode ser prejudicado por uma 
errada indicação do prazo para impugnação contenciosa, quando esse erro é da inteira responsabilidade 
da Administração, sob pena de total frustração da confiança que os administrados devem depositar 
nas informações emanadas da própria Administração, já que se trata de expectativas e confiança que 
merecem ser tuteladas.

Essa informação foi determinante da actuação do ora Recorrido que, dentro da convicção em 
que actuou, apresentou a petição no prazo que oficialmente lhe foi fornecido, não lhe sendo exigível 
comportamento diferente do que teve. E desse quadro ressalta, com evidência, que agiu em estado ou 
situação de boa fé, juridicamente relevante, afrontando directamente essa boa fé o comportamento 
da Administração ao querer, in casu, prevalecer -se da situação para a qual, culposamente contribuiu 
através de informação errada, violando, simultaneamente, o princípio geral de direito de que ninguém 
deve ser prejudicado por falta ou irregularidade que lhe não sejam imputáveis.

Aliás, a lei em situação com fortes semelhanças à dos autos determina que se tenha como boa a 
informação errada dada pela Administração (lato sensu). É o caso previsto no n.º 3 do artigo 198.º do 
Código Processo Civil, onde se prevê expressamente que a concessão irregular de um prazo de defesa 
mais dilatado faz admitir a dedução de defesa no prazo indicado na citação, e é o caso previsto no n.º 6 
do artigo 161.º desse mesmo Código, quando estipula que os erros e omissões das notificações efec-
tuadas pela secretaria dos tribunais (órgãos administrativos) não podem, em qualquer caso, prejudicar 
as partes. É ainda o caso previsto no artigo 58.º, n.º 4, alínea a), do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, que admite que a impugnação contenciosa de actos anuláveis (que, em princípio, 
deve ser feita no prazo de três meses), seja feita posteriormente caso se demonstre que a tempestiva 
apresentação da petição não era exigível a um cidadão normalmente diligente “por a conduta da Ad-
ministração o ter induzido em erro”.

Disposições legais que mais não são que uma afloração do princípio geral de direito da boa fé 
– ninguém pode ser penalizado em consequência da falta ou irregularidade que lhe não é imputável 
– instituídas por exigências evidentes de justiça e que, por isso, devem ser consideradas de aplicação 
generalizada, não só por imperativo constitucional decorrente do princípio da justiça que decorre da 
ideia de Estado de Direito democrático consignada no artigo 2.º da Constituição, mas também por serem 
postuladas pelo próprio princípio do acesso aos tribunais e à justiça (arts. 20.º, n.º 1, e 68.º, n.º 4, da 
Constituição), que não pode deixar de exigir para sua concretização a concessão de uma possibilidade 
efectiva e não apenas teórica de utilização dos meios contenciosos de defesa de direitos e interesses 
legalmente protegidos.

Em suma, o princípio de boa -fé, que funciona como cláusula geral de valoração dos comportamen-
tos dos intervenientes, impõe que o Autor, ora Recorrido, não possa ser prejudicado pelo erro contido 
na notificação, da responsabilidade de Administração.

Aliás, nos termos do artigo 36º. n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, as 
notificações conterão sempre a decisão, os respectivos fundamentos, meios de defesa e prazo para reagir 
contra o acto, e, por isso, os erros das notificações efectuadas pela Administração quanto a prazos para 
defesa de actos tributários lesivos não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes.

A petição deve, pois, ser considerada como tempestiva para efeitos de uso do meio de reacção 
contencioso correcto, dessa forma tornando admissível a convolação, como bem se decidiu na decisão 
recorrida.

E quanto à vertente argumentativa da inviabilidade de convolação por ser distinta a entidade com 
legitimidade para contestar a impugnação e a acção administrativa especial, basta pensar que o erro na 
forma de processo acarreta a anulação de todos os actos que não possam ser aproveitados, mormente 
da contestação, para logo se perceber que essa argumentação nunca poderia obstaculizar à convolação, 
levando apenas à anulação do processo posterior à petição.
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3.2. DA QUESTÃO DA ANULAÇÃO DO PROCESSADO.
Sustentou o Recorrente, para o caso de se confirmar, como se confirmou, o acerto do julgado na 

parte respeitante à convolação da acção administrativa especial em processo de impugnação judicial, 
que se devia ter determinado a anulação de todo o processado a partir da contestação (inclusive), por 
a representação da administração tributária se deferir no Representante da Fazenda Pública e não no 
Subdirector -Geral dos Impostos, dando assim oportunidade à apresentação de uma conveniente contes-
tação pela entidade competente, o que não foi feito no caso vertente, já que após a convolação operada 
já em sede de sentença se entrou de imediato na apreciação do mérito da causa.

No que lhe assiste razão.
Nos termos do artigo 199.º do Código de Processo Civil, o erro na forma de processo importa 

a anulação dos actos que não possam ser aproveitados, devendo praticar -se os necessários para que a 
forma processual se aproxime da forma estabelecida na lei.

Na acção administrativa especial, sujeita ao regime processual contido no Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, foi citada, ao abrigo do disposto no artigo 81º desse diploma legal, a Entidade 
Demandada (Subdirector -Geral dos Impostos), que designou um jurista para contestar a acção – fls. 37 
dos autos –, o qual veio, essencialmente, sustentar a impropriedade do meio processual utilizado.

Já o processo judicial de impugnação está sujeito ao regime processual diferente, contido no Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário, cabendo ao Representante da Fazenda Pública – que 
nos tribunais tributários de 1ª instância é o Director de Finanças – a competência para representar a 
administração tributária e, consequentemente, oferecer contestação (artigo 15.º, n.º 1).

Consequentemente, o erro na forma de processo e a convolação efectuada deveria ter determinado 
a anulação de todos os actos posteriores à petição, inclusive da contestação apresentada por quem não 
detinha competência para representar a administração tributária junto do Tribunal Tributário de Lis-
boa, devendo ser notificado a Fazenda Pública para contestar a pretensão anulatória formulada pelo 
Impugnante nos termos e prazos previstos no artigo 112.º do CPPT.

Termos em que procedem as correspondentes conclusões da alegação do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida na parte em que co-
nheceu do mérito da causa e, mantendo -a na parte tocante à convolação dos autos de acção administra-
tiva especial em impugnação judicial, determinar a anulação de todos os actos processuais praticados 
posteriormente à apresentação da p.i., a qual é de aproveitar.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Del-
gado.

(1) Cfr, entre outros, os acórdãos de 9/10/2008, de 4/03/2009, de 15/04/2009 e de 9/09/2009, nos recursos nºs 567/08, 
1034/08, 1108/08 e 461/09, respectivamente; no mesmo sentido ver JORGE LOPES DE SOUSA, in “Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, anotado e comentado”, 5.ª edição, a fls. 578 e 581, anotação 7 e 8 ao artigo 76.º. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Audição prévia. Penhor de direitos.

Sumário:

 I – O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participa-
ção dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza 
jurisdicional – art. 103º, 1, da LGT.

 II – O art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento 
tributário” e o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde 
não está incluído o processo de execução fiscal.

 III – O acto sindicado de penhor de créditos do executado sobre terceiros, que está em 
causa nos autos, ainda que possa ser apelidado de materialmente administrativo, 
não deixa de ser um acto de trâmite porque previsto e praticado no âmbito da execu-
ção fiscal, o que afasta a obrigação de cumprimento do disposto no artº 60º da LGT.
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Processo n.º 247/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Transportes Centrais do Minho, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 - RELATÓRIO
Transportes Centrais Minho SA (TCM), pessoa colectiva n.º 500 558 906, com sede na Zona 

Industrial do Alto da Cruz, Rua A, Fontiscos, Apartado 95, Santo Tirso, veio ao abrigo do disposto nos 
artigos (arts.) 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamar 
do despacho do Senhor Chefe de Finanças que ordenou a constituição de penhor dos seus direitos de 
crédito sobre clientes.

Pediu a anulação de tal despacho, no que veio a obter provimento por decisão judicial de 
23/01/2012.

Notificada a Fazenda Pública de tal decisão judicial vem da mesma interpor recurso para este STA 
o qual termina com as seguintes conclusões:

A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 
apresentada e anulou a decisão que ordenou a constituição do penhor de direitos/créditos proferida no 
processo de execução fiscal n.º 1880201101053493 que corre os seus termos no Serviço de Finanças 
de Santo Tirso, por considerar tal decisão ferida de vício de forma, por preterição de uma formalidade 
essencial, consubstanciada na falta de notificação para exercício do direito de audição.

B. Centra -se a questão a decidir na aplicação ou não do princípio da participação dos executados 
na formação da decisão que ordena a constituição de penhor sobre os créditos que a executada detém 
sobre terceiros para garantia da divida exequenda, no âmbito de um processo de execução fiscal.

C. Entende a Fazenda Pública que não.
D. O art. 60º da LGT regula o direito de audição que assiste aos contribuintes interessados de 

serem ouvidos num determinado procedimento antes de ser proferida a decisão, com vista a garantir a 
real observância dos princípios do contraditório, da participação e da transparência procedimental.

E. A leitura deste preceito revela -nos que o direito de audição aí previsto depende de um pro-
cedimento dirigido à declaração de direitos tributários, não se aplicando quando o pedido dirigido à 
Administração Tributária (doravante, AT) não tiver aptidão para iniciar esse tipo de procedimento.

F. Cumpre ter presente que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, não sendo um 
procedimento tributário, pelo que, apesar de no mesmo puderem ser praticados actos que não tenham 
natureza jurisdicional, designadamente actos administrativos, uma vez que ao chefe do órgão de exe-
cução fiscal cabe -lhe uma função administrativa,

G. o certo é que estamos no seio de um processo judicial e aos seus actos aplicam -se as normas 
de processo previstas na lei, seja do CPPT, LGT, seja em casos omissos o CPC (ex vi art. 2º, a (. e) do 
CPPT).

H. Analisadas as regras processuais relativas ao processo de execução fiscal, dada a sua natureza 
judicial, as mesmas não prevêem o exercício ds direito de audição antes de tomada uma decisão no âmbito 
do processo de execução fiscal, excepção feita ao acto de reversão, que antes da decisão fundamentada, 
tal como previsto na lei  - art. 23º, n.º 4 da LGT  - deverá ser precedido de audição do revertido.

I. Por aqui se vê que as normas do procedimento tributário não são aplicáveis ao processo de 
execução fiscal, ou seja, no exemplo em concreto, face è ião aplicação do princípio da participação 
previsto no art. 60º da LGT aos actos praticados no âmbito do processo de execução fiscal, teve o le-
gislador necessidade de prever expressamente na lei o cumprimento desse principio aquando do acto 
de reversão da divida exequenda.

J. O art. 60º da LGT respeita a um direito que os contribuintes têm durante o procedimento tribu-
tário, procedimento tributário esse que, tal como refere o art. 54º da LGT, onde descreve o âmbito e a 
forma do procedimento tributário, exclui do mesmo no seu n.º1, alínea h) “A cobrança das obrigações 
tributárias, na parte que não tiver natureza judicial”.

K. O processo de execução fiscal, reitera -se, tem natureza judicial, expressamente reconhecida 
pelo art. 103.º, n.º 1, da LGT, “sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos 
actos que não têm natureza jurisdicional”. Ora,

L. O facto de a AT poder praticar no processo de execução fiscal (actos de natureza não jurisdicional 
não implica que todos os actos por ela praticados naquele processo constituam actos administrativos 
em sentido estrito,

M. Como se tem doutrinado nos nossos Tribunais superiores, designadamente, entre outros, e 
a título de exemplo, no acórdão do STA de 07.12.2011, proferido no recurso n.º01054/11, que aqui 
nos permitimos citar: «no processo de execução fiscal, sendo certo que está vedada à AT a prática de 
actos jurisdicionais, é -lhe permitida a prática quer de actos administrativos de natureza tributária, que 
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respeitam à dívida tributária e integram procedimentos tributários (v.g., a reversão) (...) quer de actos 
de natureza processual, constituindo alguns meras operações materiais (remessa do titulo executivo 
ao órgão da execução, instauração da execução) e outros actos judiciais de tramitação processual sem 
natureza jurisdicional (citação, penhora, venda), cuja prática o legislador pôs a cargo da AT enquanto 
órgão da execução fiscal, a qual age aí como um mero “auxiliar”».

N. Estes actos judiciais de tramitação processual sem natureza jurisdicional não dão origem a 
qualquer procedimento de natureza tributária, tratando -se antes de actos praticados pela AT no processo 
de execução fiscal, enquanto órgão de execução fiscal e em que age como “auxiliar do juiz” no processo 
de execução fiscal, enquanto responsável pela prática de actos respeitantes à instauração e prossecução 
da execução com vista à cobrança dos créditos em cobrança coerciva,

O. subordinado então às regras processuais aplicáveis aos actos de natureza não jurisdicional pra-
ticados nos demais processos judiciais tributários e não às regras dos actos administrativos tributários 
ou do procedimento tributário e, como tal, deve ficar sujeita às regras do Código de Processo Civil, 
por força do disposto no artigo 2º, alínea e) do CPPT.

Assim,
P. Apenas podemos concluir que a decisão de constituição de um penhor para garantir o pagamento 

de uma divida em cobrança num processo de execução fiscal, sendo um acto judicial de tramitação 
processual (de natureza não jurisdicional) sujeito a estritas regras processuais, e não como entendeu o 
Tribunal a quo, um acto administrativo em matéria tributária,

Q. não dá origem a qualquer procedimento de natureza tributária, não tendo assim aplicação o 
art. 60º da LGT respeitante ao princípio da participação dos contribuintes nas decisões da AT no âmbito 
de um procedimento tributário.

R. Entender -se de forma diversa, retirar -se -ia qualquer efeito útil aos actos consignados no art. 195.º 
do CPPT, uma vez que a comunicação prévia poderia originar a subtracção à esfera garantística da 
administração dos créditos objecto de penhor.

S. Este entendimento tem logo acolhimento na redacção dada ao n.º 5 do art. 195.º do CPPT, 
nos termos do qual o penhor é constituído com o auto lavrado pelo órgão de execução fiscal, que na 
ausência do executado, o notifica nos termos previstos para a citação,

T. Daí se depreendendo que é manifestamente vontade do legislador apenas notificar o devedor 
no próprio acto de penhor, ou em caso de impossibilidade, em momento posterior.

U. Transparece assim da redacção daquela norma, de forma clara e inequívoca, o afastamento 
da regra geral da participação dos interessados antes do acto de constituição de penhor no processo de 
execução fiscal.

V. Aliás, tal se compreende dadas as características da execução fiscal. Pois,
W. “A execução fiscal, dado o seu fim de arrecadação coerciva de dívida ao Estado ou entidades 

equiparadas, caracteriza -se, em primeira linha, pela sua celeridade (...) [, tendo] este principio geral 
(...) uma notável premência nesta forma de processo”  - cfr. Laurentino da Silva Araújo, Processo de 
Execução Fiscal, Almedina, p. 27.

X. Como refere, Soares Martinez, in Direito Fiscal, 7.a edição, p. 444, “no processo de execução 
fiscal está em causa a cobrança de receitas tributárias que visam “a satisfação das necessidades financeiras 
do Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade de oportunidades 
e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento  - artigo 5.º, 
n.º 1, da Lei Geral Tributária.”

Y. E foi em consonância com o interesse público e a maior celeridade processual, de molde a 
obter -se a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal 
no processo de execução fiscal regulou integral e imperativamente o regime de cobrança coerciva, não 
tendo expressamente previsto o exercício de audição prévia aquando da decisão de constituição de um 
penhor para garantia da divida exequenda, face desde logo à natureza judicial que lhe quis imputar.

Z. Vale isto por dizer que não foi violado qualquer preceito legal que preveja a participação dos 
contribuintes nas decisões a proferir num procedimento tributário, pela simples razão de que o mesmo 
não se aplica no caso concreto.

AA. De resto, o processo de execução fiscal como processo judicial que é, permite todos os meios 
de impugnação próprios dos actos judiciais, garantindo um esclarecido e conveniente exercício e defesa 
dos direitos do executado, como o presente meio processual  - reclamação prevista no art. 276º do CPPT, 
ou seja, a uma decisão proferida pelo órgão de execução fiscal segue -se o respectivo recurso no caso, 
reclamação) para o tribunal competente, BB acrescendo ainda a possibilidade do órgão de execução 
fiscal antes da subida da reclamação apresentada ao Tribunal competente, poder revogar o acto recla-
mado, nos termos do art. 277.º, n.º 1 e 2 do CPPPT, caso entenda que os argumentos apresentados pelo 
reclamante são coerentes com uma decisão em sentido diferente.

Destarte,
CC. No âmbito de um processo de execução fiscal, impõe -se ao órgão de execução fiscal a decisão 

de tramitação processual em ordem à cobrança da divida exequenda, sem necessidade de previamente 
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facultar ao executado um projecto da decisão ou de ouvi -lo sobre a matéria, uma vez que as normas 
processuais aplicáveis ao processo de execução judicial não contemplam a necessidade de obter a 
colaboração do interessado na formação da decisão.

DD. Como vem sendo referido pela nossa jurisprudência, a que aderimos, os actos praticados 
pela AT no processo de execução fiscal, como auxiliar ou colaborador no processo de execução, estão 
subordinados às regras processuais aplicáveis aos actos de natureza não jurisdicional praticados nos 
demais processos judiciais tributários e não às regras dos actos administrativos tributários ou do pro-
cedimento tributário (onde se insere o artigo 60º da LGT),

EE. razão pela qual, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de 
erro de julgamento de direito.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
Foram apresentadas contra -alegações com as seguintes conclusões:
A. O despacho do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Santo Tirso que determinou a constitui-

ção de penhor nos presentes autos não pode senão qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo 
em matéria tributária e não como mero acto de trâmite.

B. Tal acto não se confinou nos estreitos limites da ordenação intra processual como pretenderá 
a Fazenda Pública  -, antes projectou externamente efeitos jurídicos na situação individual e concreta 
da ora Recorrida (cf. artigo 120.º do CPA).

C. A decisão da Administração Tributária de constituir ou não penhor sobre os créditos vencidos 
e vincendos da TCM implica e determina manifestos reflexos na sua esfera jurídica.

D. Aliás, «[o]s actos da administração tributária através dos quais se decida a constituição de 
penhor ou hipoteca legal são actos de natureza administrativa, uma vez que se inserem na definição 
da pelo art.º 120.º do CPA [...]. Por isso, a decisão de constituir penhor ou hipoteca legal está sujeita 
aos requisitos gerais dos actos administrativos em matéria tributária, inclusivamente no que concerne 
ao direito de audição e sua dispensa (arts. 100.º a 103.º do CPA e 45.º do CPPT).»  - cf. Jorge Lopes 
de Sousa, op cit.

E. Nem se diga  - como o procura fazer a Fazenda Pública nos presentes autos  - que o processo de 
execução fiscal tem natureza judicial e que, por isso, os actos praticados pela Administração Tributária 
no processo de execução fiscal não estão subordinados ao disposto no artigo 60.º da LGT.

F. A este propósito, veja -se que este Venerando Tribunal se tem pronunciado no sentido de que o 
disposto no n.º 1 do art.º 60.º da LGT se aplica em sede de processo executivo  - cf., p. ex., Ac. STA de 
14.12.2011, proferido no proc. 01072/11, disponível em www.dgsi.pt e respectiva fundamentação que 
aqui, com a devida vénia, damos por reproduzida («É que, só -um/acto, os artigos 54.º da LGT e 44º do 
CPPT contemplam uma definição do âmbito do procedimento tributário em termos latos, que compre-
ende “toda a sucessão de actos dirigiria à declaração de direitos tributários”, em ambos se incluindo, 
aliás, o procedimento de cobrança das obrigações tributárias, na parte em que não tiver natureza judicial 
(cf. alínea li) do n.º 1 do art.º 54.º da LGT e 3 alínea g) do n.º 1 do artigo 4º do CPPT). E, por outro 
lado [os actos em questão nesses autos, tal como o acto em causa nos presentes autos] são de qualificar 
como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária e não como meros actos de trâmite; e, 
assim, como actos administrativos definidores de uma situação jurídica que no esse é desfavorável ao 
contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos artigos 109.º do CPA e 
60º da LGT.»)

G. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a posição da Ad-
ministração Fiscal, aduzir os respectivos argumentos e posição perante o projecto de decisão  - cf. arti-
gos 267.º, n.º 5, CRP, 60.º LGT, 45.º do CPPT, 8.0, 59.º e 100.º do CPA

H. A TCM não teve oportunidade de se pronunciar em sede de audição prévia no caso dos autos, 
apesar de dispor de elementos para o efeito, conforme fez notar na petição inicial de reclamação, tendo 
sido inclusivamente considerado pelo Tribunal a quo que a falta de notificação para o exercício do 
direito de audição não poderia, atentos os contornos do caso concreto, degradar -se em formalidade não 
essencial, entendimento com o qual a Fazenda Pública, aliás, se conformou nos presentes autos, não 
o contestando nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões e que, por isso, se encontra até 
excluído do âmbito de apreciação do presente recurso, nos termos do disposto no artigo 684.º. n.º 3 do 
CPC, ex vi art. 2», alínea e), do CPPT.

I. Na decisão do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Santo Tirso de que se reclama nos autos 
verificou -se a inobservância do dever de previamente ouvir o contribuinte, não tendo sido dada a pos-
sibilidade de exercício do direito de audição à TCM, o que, nos termos legais, determina a respectiva 
anulação, por ilegalidade e vício formal decorrente da preterição da audição prévia, como doutamente 
decidido em 1.3 instância, razão pela qual o entendimento propalado em sede do presente recurso pela 
Fazenda Pública não pode ser acolhido por este Venerando Tribunal, o que se requer.
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Nestes termos e nos melhores de Direito, deverá ser negado provimento ao presente recurso, 
mantendo -se, consequentemente, inalterada a decisão posta em crise, assim se fazendo a necessária e 
acostumada Justiça.

O Ministério Público junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de reclamação apresentada 

contra decisão de constituição de penhor de créditos do exacutado, proferida pelo órgão da 
execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
1. O direito de audição de que gozam os contribuintes, consagrado no art.45º CPPT e, sob 

diversas modalidades no art.60º nº1 LGT, constitui direito constitucional aplicado, enquanto 
corolário do princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações 
da Administração Pública que lhe digam respeito, visando assegurar uma tutela preventiva 
contra qualquer lesão dos seus direitos ou interesses (art.267 nº5 CRP)

A preterição do direito de audição por via da aplicação do princípio do aproveitamento 
do acto administrativo, apenas é admissível quando a intervenção do interessado no proce-
dimento tributário for inequivocamente insusceptível de influenciar a decisão final.

Não estando o direito de audição contemplado em formas especiais do procedimento 
tributário deve ser garantido mediante aplicação subsidiária das normas pertinentes do CPA 
(arts. 100º a 103º CPA.)

2.Aplicando estas considerações ao caso concreto:
A decisão de constituição de penhor em processo de execução fiscal consubstancia um 

acto materialmente administrativo e não um mero acto de tramitação processual, na medida 
em que não se dirige à ordenação dos actos processuais, antes produzindo efeitos jurídicos 
em termos individuais e concretos, na esfera, jurídica do proprietário dos bens objecto do 
penhor (art.120º CPA)

Nesta conformidade está sujeita às regras que regulam a prática de actos administrativos 
tributários, designadamente o direito de audição do interessado (na doutrina Jorge Lopes de 
Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 2007 p.285)

A relevância da audição do interessado é manifesta de forma alguma se podendo consi-
derar inócua para o sentido e conteúdo do acto a praticar, se considerarmos que tem a possi-
bilidade de demonstrar a inexistência do risco financeiro que coloque em perigo a cobrança 
da dívida Determinante da constituição do penhor (art.195º nº1 CPPT) O entendimento 
propugnado é compatível com a doutrina expressa no recente acórdão STA -SCT no qual, 
embora se reconheça que a decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de garantia em 
processo de execução fiscal é um acto administrativo em matéria tributária, é dispensada a 
audiência prévia do interessado na consideração da urgência da decisão a proferir, inculcada 
no respectivo regime legal (art.170º nº4 CPPT/art.103º nº1 al.a) CPA; acórdão STA -SCT 
23.02.2012 processo n.º 59/12)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto:
Com relevância para a decisão da causa, o tribunal julga provado:
A) A reclamante foi notificada para pagar a liquidação adicional de IRC de 2007, no valor de 

444.905,03 €, até 20/7/2011 (fls.23 a 25).
B) Em 11/8/2011, o Serviço de Finanças de Santo Tirso, em virtude da reclamante não ter procedido 

ao pagamento de tal liquidação no prazo referido na alínea A), instaurou contra a reclamante o PEF 
n.º 1880 -2011/01053493 pela divida de IRC do ano de 2007, no valor de 444.905,03 € (fls.42 e 43).

C) Em 3/11/2011, os Serviços de Finanças de Santo Tirso exararam a seguinte informação: “a 
empresa TRANSPORTES CENTRAIS MINHO, SA é devedora de IRC referente ao ano de 2007, no 
valor de € 444.905,03.

Tendo findo o prazo de pagamento voluntário da dívida em. 2011 -07 -20, encontra -se a mesma 
vencida desde 2011 -07 -21, pelo que são devidos juros de mora, no valor actual de €7.973,59. As 
custas processuais perfazem o valor de € 1.171,10, constituídas por taxa de justiça, na quantia de € 
1.376,69 e por encargos, no montante de € 4,55. O valor total em divida cifra -se, portanto, na quantia 
de €454.049,72. Tendo em conta os elementos ao dispor neste Serviço de Finanças, é previsível que a 
devedora supra identificada detenha créditos junto das empresas [...]” (fls 48|.
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D) Em 3/11/2011, na sequência da informação contida na alínea C), o Chefe de Finanças do Ser-
viço de Finanças de Santo Tirso proferiu o seguinte despacho, a saber: “atendendo à informação que 
antecede, aos demais elementos a que foi possível ler acesso, fica inequívoco que existe um real risco 
financeiro para a Fazenda Pública, cujos créditos de tributos em fase de cobrança coerciva contra a 
executada nos autos totalizam já o montante de € 724.610,50 [...]. Assim, sendo recomendável para o 
interesse e eficácia da cobrança de tais dívidas, determino que se proceda, nos termos do artigo 195º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), à elaboração dos Autos de Penhor sobre 
os créditos da titularidade da executada. Após a elaboração dos referidos autos, dever -se -á proceder à 
notificação da executada, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 195º do CPPT. (..]” (fls. 48),

E) Em 3/11/2011, foram lavrados os autos de penhor, constantes de fls. 49 a 55 e cujo teor aqui 
se dão por integralmente reproduzidos, e os quais passamos a transcrever, na parte que importa, refe-
rentes “à constituição, nos termos do artigo 195º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
de PENHOR sobre o crédito [...] detido pela executada TRANSPORTES CENTRAIS MINHO. 3.A. 
{...], a qual é responsável pela divida de IRC referente ao ano de 2007, na quantia exequenda no valor 
de €444.905,03 e os acrescidos de €9 144,69 f...}, perfazendo a divida um total de €454.049.72 [..,]. 
1  - O presente penhor é constituído em cumprimento do despacho de 2011 -11 -03 e fundamenta -se no 
risco financeiro que a dívida consubstancia para a Fazenda Pública, face à débil situação financeira 
em que a devedora se encontra, situação comprovada pelos elementos consultados e acessíveis ao 
Órgão da Execução Fiscal - 2  - A devedora é legítima detentora do crédito [...] [respeitante ao] SALDO 
CREDOR VENCIDO E/OU VINCENDO” para com as firmas “REPSOL YPF LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES SA”, “SPINERG  - SOLUÇÕES PARA ENERGIA SA”, “PROBIGALP LIGAN-
TES BETUMINOSOS SÁ”, “CONTINENTAL MABOR INDUSTRIA PNEUS, S.A.”, “RUDOLPH 
 - ALBATROS  - LOGÍSTICA AUTOMÓVEL UNIPESSOAL LDA.”, “PETROIBERICA SOC DE 
PETROLEOS IBERO LATINOS SÁ”, e “PEDREIRAS SACRAMENTO, LDA.”, até ao montante total 
de 454.049,72 €, “4  - O presente penhor destina -se a constituir garantis para assegurar a realização dos 
créditos da Fazenda Pública, quer no tocante à divida exequenda, quer em relação ao respectivo acrescido 
e a sua modificação, reforço, ou redução processar -se -á nos termos previstos no artigo 199º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT). 5  - O penhor constituído através do presente auto 
manter -se -á até ao integral pagamento ou outra forma de extinção da dívida, podendo, a requerimento da 
devedora, ser substituído por outra garantia real ou, então, por garantia bancária, cuja extensão permita 
garantir a divida em termos idênticos aos assegurados por este penhor [(fls 49 a 55|.

F) Por carta registada com aviso de recepção, datada de 7/11/2011, os autos de penhor, identifi-
cados na alínea E), foram notificados às empresas “REPSOL Y Lubricantes Y Especialidades, SA”, 
“SPINERG  - Soluções Para Energia, SA”, “PROBIGALP Ligantes Betuminosos, SA”, “Continental 
Mabor Industria Pneus, SA”, “RUDOLPH  - ALBATROS  - Logística Automóvel Unipessoal, Lda”, 
“PETROIBERICA Sociedade De Petróleos Ibero Latinos, SA”, e “Pedreiras Sacramento, Lda” (fls. 56 
a 62 e respectivos versos).

G) Em 9/11/2011, a firma “SPINERG  - Soluções Para Energia, SA” remeteu uma carta ao Serviço 
de Finanças de Santo Tirso, dizendo, entre o mais, que “actualmente, é a mesma requerente credora, e não 
devedora, daquela executada (tendo dela a haver, de créditos já vencidos, a importância de €6.557,65, 
saído a favor da ora requerente). Temos em que, por inexistência do respectivo objecto, não se reco-
nhece nem a qualidade de devedora da ora requerente perante a executada, nem, consequentemente, a 
constituição de qualquer penhor de crédito, em que a ora requerente seja a devedora, como pretendido 
no ofício acima identificado” (fls. 63 e respectivo verso).

H) Por carta datada de 9/11/2011 e endereçada à Direcção de Finanças do Porto  - Serviço de 
Finanças de Santo Tirso, a firma “PETROIBERICA Sociedade DE PETROLEOS IBERO LATINOS, 
SA” informou que não tem “quaisquer créditos susceptíveis de penhor à entidade Transportes Centrais 
de Minho, S. A. “(fls. 64 a 65).

I) Em 10/11/2011, a firma “RUDOLPH  - ALBATROS  - Logística Automóvel Unipessoal, Lda” 
endereçou uma carta ao Serviço de Finanças de Santo Tirso, comunicando, entre o mais, que “cabe-
-nos informar que não existem já quaisquer relações comerciais ou outras entre a Rudolph -Albatros 
Logística Automóvel, Unipessoal, Lda. e a Transportes Centrais do Minho, Lda. desde a data de 31 de 
Dezembro de 2010. Anexamos extracto de conta corrente da nossa contabilidade, para vossa análise” 
(fls. 67 a 71 e verso de fls. 71).

J) Em 14/11/2011, a reclamante foi notificada do teor do Despacho proferido pelo Chefe de Finanças 
de Santo Tirso mencionado na alínea D), assim como dos autos de penhor elaborados no cumprimento 
do mesmo despacho e identificados na alínea E) (fls 72 e respectivo verso).

K) Por carta datada de 15/11/2011, afirma “PROBIGALP Ligantes Betuminosos, SA” comunicou 
ao Serviço de Finanças de Santo Tirso, entre o mais, que “não existe é data qualquer crédito a favor da 
executada” (fls. 103 e respectivo verso).

L) Em 15/11/2011, a firma “Pedreiras Sacramento, Lda” endereçou uma carta ao Serviço de 
Finanças de Santo Tirso, comunicando, entre O mais, que “a Pedreiras Sacramento, Lda. não é deve-
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dora de quaisquer créditos à Transportes Centrais do Minho, S.A.; [.J não existe qualquer crédito da 
Transportes Centrais do Minho, S.A. sobre a Pedreiras Sarmento, Lda. que possa ser objecto de penhor” 
(fls. 104 e respectivo verso).

M) Por ofício de 23/11/2011, a Chefe de Finanças Adjunta do Serviço de Finanças de Santo Tirso, 
em resposta à carta enviada pela firma “REPSOL WPF Lubricantes Y Especialidades, SA”, informou 
tal firma, entre O mais, do seguinte: “consideram -se cativos desde já a título de Penhor nos autos, o 
montante de 159.712,18 €” (fls. 105 a 105 e 108).

3.1.1  -Motivação.
A matéria de facto provada resulta do teor dos documentos constantes dos autos, que não foram 

impugnados, identificados à frente de cada um dos factos provados.
A restante matéria alegada não foi julgada provada eu não provada por constituírem conceitos ou 

fundamentos conclusivos ou de direito ou por não relevarem para a decisão da causa.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela procedência da reclamação considerou a decisão recorrida o seguinte, destacando-

-se apenas os passos mais relevantes para a melhor compreensão da presente decisão:
“A ilegalidade da decisão reclamada por violação do principio da proporcionalidade.
(…)
Porém, não tem razão(…).
A falta de fundamentação.
A reclamante invoca ainda a falta de fundamentação do despacho reclamado, por não estarem 

explicados os reais riscos financeiros e os demais elementos a que a administração tributária teve acesso.
Nesta parte, também não tem razão(…)
Quanto à alegada ausência de apreciação crítica dos motivos dos reais riscos financeiros e 

dos demais elementos a que a administração tributária teve acesso, a reclamante também não tem 
razão (…).

A alegada preterição do direito de audição.
A reclamante alegou, nos artigos 14.º a 27.º e nos artigos 33.º a 37.º da sua petição inicial, que 

a decisão que determinou a constituição do penhor sobre os créditos de que é titular seria ilegal por 
enfermar do vício formal decorrente da preterição da audição prévia, pelo que tal decisão teria violado 
o disposto nos arte. 60.º e 77.º da LGT, art. 45.º do CPPT, arte. 8.º, 59.º e 100.º do CPA e art. 267.º, 
n.º 5, da CRP.

Cumpre apreciar e decidir.
Determina o art. 195.º do CPPT, referente à “constituição de hipoteca legal ou penhor”, nos termos 

dos seus n.º 1 e 5 que “1  - Quando o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, o órgão 
da execução fiscal pode constituir hipoteca legal ou penhor. [..) 5 -O penhor será constituído por auto 
lavrado pelo funcionário competente na presença do executado ou, na ausência deste, perante funcio-
nário com poderes de autoridade pública, notificando -se, nesse caso, o devedor nos termos previstos 
para a citação”.

Os “(...) actos da administração tributária através dos quais se decida a constituição de penhor 
ou hipoteca legal, são actos de natureza administrativa uma vez que se inserem na definição dada pelo 
art. 120º do CPA em que se estabelece que «consideram -se actos administrativos as decisões dos órgãos 
da Administração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir efeitos jurídicos numa 
situação individual e concreta». Por isso, a decisão de constituir penhor ou hipoteca legal este sujeita 
aos requisitos gerais dos actos administrativos em matéria tributária, inclusivamente no que concerne ao 
direito de audição. (Jorge Lopes de Sousa. Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado 
e Comentado, Volume III, 6ª edição, Áreas Editora, Lisboa, 2011, págs. 390 -311).

Como tal, da matéria de facto provada nas alíneas D), E) e J), constatamos que a decisão que 
ordenou o penhor foi proferida em 3/11/2011 (matéria de tacto provada na alínea D)), tendo sido la-
vrados os respectivos autos de penhor na mesma data (matéria de facto provada na alínea E)), tendo 
a reclamante apenas sido notificada de tal decisão e dos autos de penhor elaborados no cumprimento 
do mesmo despacho em 14/11/2011 (matéria de facto provada na alínea j)). Logo, não foi concedido à 
reclamante o exercício da sua audição prévia.

Ora, como dispõe o art. 45.º do CPPT, referente ao contraditório, “1  - o procedimento tributário 
segue o principio do contraditório, participando o contribuinte, nos termos da lei, na formação da 
decisão. 2  - O contribuinte é ouvido oralmente ou por escrito, conforme o objectivo do procedimento. 
3  - No caso de audiência oral, as declarações do contribuinte serão reduzidas a termo”, o que, como 
vimos, não ocorreu no caso em apreço.

É a própria Constituição da República Portuguesa,  -que no n.º 5, do art. 267.º, dispõe que “o pro-
cessamento da actividade administrativa [...] assegurará [...] a participação dos cidadãos na formação 
das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito”. E, nesta senda, o art. 8.º do CPA, corolário 
do preceito constitucional citado, determina que “os órgãos da Administração Pública devem assegurar 
a participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objecto a defesa dos seus 
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interesses, na armação das decisões que lhes disserem respeito, designadamente através da respectiva 
audiência nos termos deste Código”. Ora, é, precisamente, à audiência dos interessados que se refere tal 
dispositivo, a qual se encontra plasmada no art. 59.º do mesmo diploma, preceituando que “em qualquer 
fase do procedimento podem os órgãos administrativos ordenar a notificação dos interessados para, 
no prazo que lhes for fixado, se pronunciarem acerca de qualquer decisão”. Também O art. 100.º, no 
seu n.º 1, informa que “concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103º, os interessados têm o 
direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, 
nomeadamente, sobre o sentido provável desta”.

A participação dos interessados e o exercício do contraditório estão ainda salvaguardados pelos 
arts. 45.º do CPPT e 60.º, n.º 1, da LGT.

A falta de audição dos interessados constitui um vício formal que se repercute na decisão final do 
procedimento, podendo conduzir à sua anulação.

O acto final só não será inválido se conseguir degradar -se tal irregularidade em formalidade não 
essencial (Neste sentido, vide, o Acórdão do Tribuna] Central Administrativo Sul. do 29/4/2003, pro-
cesso n.º 7369.;02 disponível em www (dgsi.pt) Porém, esta forma de exteriorização do princípio do 
aproveitamento dos actos não pode valer a todo o custo e sem limites.

Assim, é inequívoco que, na situação em apreço, a reclamante tinha o direito de ser ouvida antes 
da decisão que ordenou o penhor, devendo -lhe ter sido comunicado previamente o projecto de tal de-
cisão. Por isso, não tendo sido dada à reclamante a possibilidade de se pronunciar, tem de concluir -se 
que foi preterido o seu direito.

De notar que o principio do aproveitamento do acto administrativo é uma concretização do prin-
cípio geral de direito que se exprime pela fórmula latina “ujle per inutile non vitiatur”, e que com essa 
ou com outras formulações e designações, tem sido aplicado frequentemente pelo Supremo Tribunal 
Administrativo (STA) (Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 23/9/1999, recurso n.º 40842, 
de 23/1/2001, recurso n.º 45967 de 7/11/2001, recurso n.º 38983 e de 13/2/2002,recurso nº48403).

Como já foi dito, o direito de audiência enquanto concretização do direito constitucional de par-
ticipação dos cidadãos na formação das decisões administrativas que lhes digam respeito, garantido 
pelo art 267.º, n.º 5, da CRP, visa assegurar -lhes uma tutela preventiva contra lesões dos seus direitos 
ou interesses. Por isso, mesmo que não se entenda o direito de audiência como um direito com natureza 
análoga a um direito fundamental (MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Adminis-
trativo, 1, p. 449), em sintonia com o princípio da máxima efectividade das normas constitucionais, 
que impõe que lhes seja atribuído o sentido que lhes der mais eficácia (J J. GOMES CANOTILHO, 
Direito Constitucional Teoria da Constituição, 3ª edição p.1149), aquele direito não poderá deixar de ser 
assegurado sempre que não seja te afastar a possibilidade de a decisão do procedimento tributário ser 
influenciada pela intervenção do interessado e não haja outros valores constitucionalmente relevantes 
que se lhe contraponham, designadamente, os que estão subjacentes às situações previstas no n.º 1, do 
art. 103.º, do CPA.

Como está em causa uma decisão administrativa «em matéria tributária, a decisão quanto à cons-
tituição do penhor pressupõe o prévio exercício do direito de audição, não podendo sequer aventar -se 
a hipótese da dispensa do mesmo, pelos motivos já expostos.

A falta do exercício do direito de audição determina a anulação por vício de forma da decisão, ou 
seja, determina a anulação da constituição do penhor.

Tal acto só não seria inválido se tal irregularidade se conseguisse degradar em formalidade não 
essencial  - o que não ocorre no caso em apreço.

Assim sendo, a falta de tal notificação constitui uma preterição de uma formalidade essencial e 
não pode degradar -se em formalidade não essencial.

Nesta parte, assiste razão à reclamante.
4 - Decisão.
Pelo exposto, julgo procedente por provada a reclamação apresentada por Transportes Centrais do 

Minho, SA, e, em consequência, anula -se a decisão que ordenou o penhor de direitos/créditos.”
DECIDINDO NESTE STA:
A questão essencial a decidir é apenas a de saber se, no âmbito do processo de execução fiscal, 

era essencial a audição prévia do contribuinte pela Administração Fiscal antes de determinar o penhor 
em causa nos autos, o mesmo é dizer se ao concreto acto praticado na execução fiscal são aplicáveis 
as normas do procedimento tributário, nomeadamente a do artigo 60º da LGT que estabelece o direito 
de participação dos contribuintes, na modalidade de audição prévia, na formação das decisões que lhes 
digam respeito.

Trata -se de uma questão que em relação ao penhor ainda não foi suficientemente abordada e que 
em relação a outros actos como sejam a dispensa de prestação de garantia, o pagamento em prestações 
ou dação em pagamento ainda não obteve resposta suficientemente consolidada na Jurisprudência deste 
Tribunal, muito embora, seja pela consideração da natureza judicial do processo de execução, seja pela 
urgência do procedimento requerido se tenha vindo, ultimamente, a afirmar a não necessidade de fazer 
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cumprir o disposto no artº 60º da LGT, no caso da decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de 
garantia.

Também se afirma em alguma jurisprudência a necessidade de audiência prévia nos designados 
procedimentos administrativos enxertados no processo executivo fiscal, como sejam a dação em 
pagamento cuja apreciação pode ser efectuada por um dirigente da Administração Fiscal, exterior ao 
processo executivo que ali não desempenhe qualquer função de auxiliar do Juiz.

São referência na apreciação das questões acabadas de referir (as quais têm alguma conexão 
entre si) os seguintes acórdãos, alguns deles bem recentes, todos disponíveis no site da DGSI:

Ac. STA de 15/04/2009 tirado no recurso 0130/09 que decidiu que a decisão sobre um pedido de 
dação em pagamento é um procedimento tributário enxertado no processo de execução fiscal impondo-
-se a audição prévia do requerente nos termos do artº 60º n.º 1 da LGT (este acórdão tem um voto de 
vencido).

Ac. STA de 30/11/2011 tirado no recurso 983/11 que decidiu que o artº 60º da LGT não se aplica 
à cobrança das obrigações tributárias, na parte que tiver natureza judicial, caso da execução fiscal pelo 
que ao pedido de pagamento em prestações não obstante constituir um procedimento tributário enxer-
tado na execução fiscal não se aplica aquele artigo.

Ac. STA de 07/12/2011 tirado no recurso n.º 01054/11 onde se decidiu que aos actos praticados 
pela AT no âmbito da execução fiscal (necessariamente sem carácter jurisdicional) são aplicáveis, não 
as regras que regulam os actos administrativos tributários mas antes as regras do CPC que constitui a 
lei subsidiária em sede de execução fiscal.

Ac STA de 14/12/2011 tirado no recurso 01072/11 onde se afirmou que o despacho que indefere 
pedido de dispensa de garantia qualifica -se como verdadeiro acto administrativo em matéria tributária 
e não como mero acto de trâmite, por projectar efeitos jurídicos numa situação individual e concreta, 
pelo que em face de tal qualificação se impunha a prévia audição do interessado de acordo com os 
artºs 100º do CPA e 60ºda LGT.

Ac de 23/02/2012 tirado no recurso n.º 059/2012 onde se decidiu que o processo de execução 
fiscal constitui um processo judicial e que todos os actos inscritos no procedimento processual pelos 
vários sujeitos processuais estão submetidos às regras processuais que regulam o processo tributário e 
subsidiariamente nas normas do CPC só assim não sendo nos casos em que no procedimento processual 
surge “enxertado” um procedimento administrativo/tributário em que a Administração actua produzindo 
actos materialmente administrativos em matéria tributária caso em que há que aplicar os princípios 
gerais que regulam a actividade administrativa e designadamente a norma do artº 60º da LGT.

Embora o pedido de dispensa de garantia deva qualificar -se como verdadeiro acto administra-
tivo em matéria tributária face à urgência objectiva de decisão revelada pelo artº 170º do CPPT não 
há lugar a audiência prévia por atenção ao disposto no artº 103º n.º 1 do CPA ou por não se justificar 
pois o requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão tem de indicar todas as razões da sua 
pretensão e elementos de prova (o que desempenha já a função de audiência prévia) não havendo que 
chamá -lo novamente a participar na decisão.

Finalmente, o Ac. de 07/03/2012 tirado no recurso 0185/12 onde se expressa que o sentido da 
norma do artigo 103º da LGT é o de que a execução fiscal actua através da forma de processo judicial 
e não através da forma de procedimento administrativo muito embora os actos executivos possam ser 
praticados por um órgão administrativo sem que se altere a natureza do processo executivo ou o trans-
forme em procedimento administrativo. Daí que os actos materialmente administrativos praticados na 
execução fiscal pelos órgãos da administração tributária sejam os que definem posições subjectivas 
processuais e que por isso se caracterizam por uma natureza formal ou instrumental. No caso do acto 
de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia estamos perante um acto predominante-
mente processual a cuja formação não se aplicam as regras do procedimento tributário designadamente 
o artº 60º da LGT.

Desta jurisprudência retiram -se diversas divergências de que se destacam desde logo:
Divergência na qualificação do acto que indefere o pedido de dispensa de garantia. Acto de trâmite 

e predominantemente processual ou verdadeiro acto administrativo em matéria tributária.
Autonomização ou não dos chamados procedimentos administrativos enxertados no processo 

executivo fiscal.
Divergência quanto à consideração de que existem ou não, actos praticados no âmbito do processo 

executivo fiscal pela Administração Fiscal que são materialmente administrativos a que há que aplicar os 
princípios gerais que regulam a actividade administrativa e designadamente a norma do artº 60º da LGT.

Cremos que importa para além da consideração da assinalada jurisprudência ter presentes alguns 
conceitos e legislação que nos ajudarão a decidir o presente caso.

Em primeiro lugar cumpre destacar a natureza judicial do processo de execução fiscal como decorre 
do artº 103º n.º 1 da LGT que prescreve “O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem 
prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza 
jurisdicional”. Coerentemente, o número 2 do mesmo preceito estabelece que «é garantido aos interes-
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sados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos 
praticados por órgãos da administração tributária, nos termos do número anterior».

Por outro lado o n.º 4 do art.º 23.º da Lei LGT impõe o direito de audição antes do despacho de 
reversão da execução contra os responsáveis subsidiários. Esta imposição carece de explicação e inte-
gração sistemática, o que se fará infra, pois que constitui uma excepção à regra de que nos processos 
de natureza judicial não cumpre observar o disposto no artº 60º da LGT.

Sobre o acto administrativo: Uma definição possível é a que se refere ao acto administrativo como: o 
acto jurídico unilateral praticado por um órgão de Administração no exercício do poder administrativo 
e que visa a produção de efeitos jurídicos sobre uma situação individual num caso concreto.

O Código do Procedimento Administrativo usa o termo acto tanto no sentido amplo, mais corrente 
na doutrina (art. 1º/1, em que se considera o procedimento administrativo uma sucessão ordenada de 
factos), como num sentido mais restrito, em que o acto se confunde com a decisão, surgindo como a 
conclusão do procedimento, sentido em que aponta precisamente o art. 120º

Por actos materialmente administrativos devem entender -se aqueles que são emanados de um órgão 
próprio da administração (por exemplo a administração fiscal) no exercício do poder administrativo 
que lhe é cometido, capazes de produzirem efeitos jurídicos.

O procedimento administrativo é entendido como uma cadeia de acções, sucessão encadeada e 
organizada de actos e formalidades, diferentes entre si mas relacionados, tendentes à obtenção de um 
resultado, concretizada numa decisão final. A definição legal de procedimento administrativo está 
contida no n.º 1 do art. 1º do CPA, “sucessão ordenada de actos e formalidades tendentes à formação 
e manifestação da vontade da Administração Pública ou à sua execução”

“O procedimento tributário compreende toda a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos 
tributários, designadamente (...) a cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza 
judicial”, como resulta do disposto na alínea h) do n.º 1 do art. 54º da LGT.

Com excepção da situação prevista no art. 23º, n.º 4 da LGT  - inexiste norma que determine, de 
forma geral, a aplicação do princípio vertido no artº 60º da LGT no âmbito da execução fiscal..

Relembramos que nos autos está em causa penhor de créditos da executada sobre terceiros (alínea 
e) do probatório).

Ainda sendo, seguramente, diremos que no nosso caso, em que está em causa um penhor de direitos 
(acto de trâmite porque previsto e praticado no âmbito da execução fiscal) não estamos seguramente 
perante um procedimento administrativo enxertado no processo executivo mas perante uma acto pra-
ticado no âmbito das competências próprias conferidas ao chefe do Serviço de Finanças competente, 
pelo que no nosso caso não se impunha a audiência prévia do sujeito passivo.

Concordamos pois com todas as asserções constantes das conclusões de recurso supra expressas 
em “L” a “Z” que aqui se relembram para melhor e mais escorreita leitura e compreensão:

“O facto de a AT poder praticar no processo de execução fiscal (actos de natureza não jurisdicional 
não implica que todos os actos por ela praticados naquele processo constituam actos administrativos 
em sentido estrito,

Como se tem doutrinado nos nossos Tribunais superiores, designadamente, entre outros, e a 
título de exemplo, no acórdão do STA de 07.12.2011, proferido no recurso n.º01054/11, que aqui 
nos permitimos citar: «no processo de execução fiscal, sendo certo que está vedada à AT a prática de 
actos jurisdicionais, é -lhe permitida a prática quer de actos administrativos de natureza tributária, que 
respeitam à dívida tributária e integram procedimentos tributários (v.g., a reversão) (...) quer de actos 
de natureza processual, constituindo alguns meras operações materiais (remessa do titulo executivo 
ao órgão da execução, instauração da execução) e outros actos judiciais de tramitação processual sem 
natureza jurisdicional (citação, penhora, venda), cuja prática o legislador pôs a cargo da AT enquanto 
órgão da execução fiscal, a qual age aí como um mero “auxiliar”».

Estes actos judiciais de tramitação processual sem natureza jurisdicional não dão origem a qual-
quer procedimento de natureza tributária, tratando -se antes de actos praticados pela AT no processo de 
execução fiscal, enquanto órgão de execução fiscal e em que age como “auxiliar do juiz” no processo 
de execução fiscal, enquanto responsável pela prática de actos respeitantes à instauração e prossecução 
da execução com vista à cobrança dos créditos em cobrança coerciva, subordinado então às regras 
processuais aplicáveis aos actos de natureza não jurisdicional praticados nos demais processos judi-
ciais tributários e não às regras dos actos administrativos tributários ou do procedimento tributário e, 
como tal, deve ficar sujeita às regras do Código de Processo Civil, por força do disposto no artigo 2º, 
alínea e) do CPPT.

Assim,
Apenas podemos concluir que a decisão de constituição de um penhor para garantir o pagamento 

de uma divida em cobrança num processo de execução fiscal, sendo um acto judicial de tramitação 
processual (de natureza não jurisdicional) sujeito a estritas regras processuais, e não como entendeu o 
Tribunal a quo, um acto administrativo em matéria tributária, não dá origem a qualquer procedimento de 
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natureza tributária, não tendo assim aplicação o art. 60º da LGT respeitante ao princípio da participação 
dos contribuintes nas decisões da AT no âmbito de um procedimento tributário.

Entender -se de forma diversa, retirar -se -ia qualquer efeito útil aos actos consignados no art. 195.
º do CPPT, uma vez que a comunicação prévia poderia originar a subtracção à esfera garantística da 
administração dos créditos objecto de penhor.

Este entendimento tem logo acolhimento na redacção dada ao n.º 5 do art. 195.º do CPPT, nos 
termos do qual o penhor é constituído com o auto lavrado pelo órgão de execução fiscal, que na ausência 
do executado, o notifica nos termos previstos para a citação,

Daí se depreendendo que é manifestamente vontade do legislador apenas notificar o devedor no 
próprio acto de penhor, ou em caso de impossibilidade, em momento posterior.

Transparece assim da redacção daquela norma, de forma clara e inequívoca, o afastamento da 
regra geral da participação dos interessados antes do acto de constituição de penhor no processo de 
execução fiscal.

Aliás, tal se compreende dadas as características da execução fiscal. Pois, “A execução fiscal, dado 
o seu fim de arrecadação coerciva de dívida ao Estado ou entidades equiparadas, caracteriza -se, em 
primeira linha, pela sua celeridade (...) [, tendo] este principio geral (...) uma notável premência nesta 
forma de processo”  - cfr. Laurentino da Silva Araújo, Processo de Execução Fiscal, Almedina, p. 27.

Como refere, Soares Martinez, in Direito Fiscal, 7.a edição, p. 444, “no processo de execução fiscal 
está em causa a cobrança de receitas tributárias que visam “a satisfação das necessidades financeiras do 
Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade de oportunidades 
e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento  - artigo 5.
º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.”

E foi em consonância com o interesse público e a maior celeridade processual, de molde a obter-
-se a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal no 
processo de execução fiscal regulou integral e imperativamente o regime de cobrança coerciva, não 
tendo expressamente previsto o exercício de audição prévia aquando da decisão de constituição de um 
penhor para garantia da divida exequenda, face desde logo à natureza judicial que lhe quis imputar.

Vale isto por dizer que não foi violado qualquer preceito legal que preveja a participação dos 
contribuintes nas decisões a proferir num procedimento tributário, pela simples razão de que o mesmo 
não se aplica no caso concreto”.

Numa linha de entendimento ainda mais redutora da necessidade de audiência prévia do contribuinte 
em sede de execução fiscal e referindo -se a uma situação em que estava em causa um “procedimento 
administrativo enxertado”, de dação em pagamento no processo executivo, surpreendemos o voto 
de vencido do Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa aposto no ac.do STA de 15/04/2009 tirado no recurso 
0130/09, supra referenciado, que atenta a sua clarividência aqui citamos para melhor ponderação de 
matéria cujo exaustão de estudo ainda não foi atingida: “Voto de vencido: Não acompanho a decisão 
que fez vencimento.

Alinharei de seguida as razões da minha discordância.
O art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
E o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo 

de execução fiscal.
Ao invés, “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos 

órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” – art. 103º, 1, da LGT.
Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa 

o procedimento tributário.
Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo 

se não aplica no processo executivo.
Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas. A um requerimento 

segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, reclamação) para 
o tribunal competente.

Nem impressiona o facto do responsável subsidiário ser ouvido necessariamente antes da reversão 
(art. 23º, 4, da LGT). É que, neste caso, trata -se da chamada de alguém, até então exterior ao processo 
executivo, compreendendo -se que seja ouvida antes de nele “entrar”.

Improcederia pois, na minha óptica, este segmento do recurso. (…).
Aqui chegados somos levados a considerar que a decisão recorrida não se pode manter.
Alinhamos as seguintes conclusões:
1) O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos 

da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional – art. 103º, 1, da LGT.
2) O art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário” 

e o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo de 
execução fiscal.
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4) O acto sindicado de penhor de créditos do executado sobre terceiros, que está em causa nos 
autos, ainda que possa ser apelidado de materialmente administrativo, não deixa de ser um acto de 
trâmite porque previsto e praticado no âmbito da execução fiscal, o que afasta a obrigação de cumpri-
mento do disposto no artº 60º da LGT.

Assim sendo, e face ao que ficou dito, a decisão recorrida não se pode manter procedendo o 
recurso.

4 - DECISÃO:
Face ao exposto acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a 

decisão recorrida e mantendo na ordem jurídica o acto questionado.
Custas a cargo da sociedade recorrida por ter contra -alegado e decaído.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Reversão. Benefício da excussão. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — A reversão em execução fiscal pode ser decidida contra os responsáveis subsidiários, 
mesmo sem o património do devedor originário ainda estar excutido, bastando 
que existam fundadas razões para se poder concluir que os bens penhorados ao 
devedor originário sejam insuficientes para pagar a totalidade da dívida.

 II— Nesse caso, o benefício da excussão é salvaguardado com a suspensão dos efeitos 
da reversão, caso se verifique a impossibilidade de apuramento da suficiência dos 
bens penhorados.

 III — As omissões, inexactidões ou insuficiência na instrução do procedimento de rever-
são são defeitos que atingem a própria reversão e como tal devem ser invocados 
em sede de oposição à execução e não na reclamação do despacho que exigiu a 
prestação da garantia como condição de suspensão da execução.

Processo n.º 257/12 -30.
Recorrente: Michael Brian Cusack.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. Michael Brian Cusack, com sinais dos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do 
artigo 276º do CPPT, deduziu do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Loulé, que determinou 
a prestação, no prazo de 15 dias, de garantia idónea, no valor de 4.696.232,60.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Como se infere da Sentença recorrida, o Tribunal a quo julgou improcedente o pedido formulado 

na presente reclamação judicial, porquanto considerou que a aplicação do disposto no artigo 23º, n.º 3, 
da Lei Geral Tributária — em concreto, na parte que diz respeito à suspensão oficiosa — pressupõe a 
prévia penhora dos bens do responsável subsidiário.

2. Porém, como tem vindo a ser sedimentado pela jurisprudência e assinalado pela doutrina mais 
reconhecida, o disposto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei Geral Tributária determina que o processo de 
execução fica suspenso desde o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património 
do devedor principal, sempre que não seja possível concluir com segurança que os bens penhorados e 
penhoráveis do devedor originário são suficientes para pagamento integral da dívida (sendo certo que, 
a secundar o entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo, a mencionada norma jurídica perderia todo 
o seu efeito útil).

3. Posto isto, faz -se notar no caso em apreço, ainda não se encontra excutido o património da 
devedora originária, pois que está por penhorar o património da mesma (seja os bens e direitos es-
pecificamente afectos à actividade da MORGADIMO PROPERTIES LIMETED  - SUCURSAL EM 
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PORTUGAL, seja dos restantes bens e direitos da sociedade -mãe, a MORGADIMO PROPERTIES 
LIMITED).

4. Perante o que fica exposto o processo de execução fiscal n.º 1082201101016180, revertido 
contra o ora RECORRENTE, encontra -se legalmente suspenso até que se encontre totalmente excutido 
o património da devedora originária, situação que, até à presente data, não se verificou.

5. Significa o anterior, que o despacho da Senhora CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE 
LOULÉ  -1, ao exigir ao RECORRENTE a prestação de garantia, no valor de € 4.696.232,60 (quatro 
milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e dois euros e sessenta cêntimos), para efeitos 
de suspensão do processo de execução fiscal n.º 1082201101016180 — já suspenso até integral ex-
cussão do património da devedora originária — viola flagrantemente o disposto no n.º 3 do artigo 23º 
da Lei Geral Tributaria.

6. Por conseguinte, não se pode deixar de concluir que a sentença ora recorrida assentou em erro 
sobre os respectivos pressupostos de direito, impondo -se, por esse motivo, a sua revogação, com a 
consequente procedência do pedido anulatório inicialmente formulado pelo RECORRENTE.

1.2 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu parecer no sentido de apenas ser possível à 

administração tributária praticar medidas cautelares.
2. A sentença considerou a seguinte matéria de facto:
a) Em 29/03/2011, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1082201101016180, contra a 

executada MORGADIMO PROPERTIES LIMITED SUCURSAL EM PORTUGAL, pessoa colectiva 
n.º 980316839, com sede em Quinta Shopping, 107, Quinta do Lago, 8135 Almancil, para cobrança 
coerciva de dívidas de IRC do ano de 2007, no montante de 3.644.233,11, cfr. fls. 1 e 2.

b) A Executada foi citada em 13/04/2011, cfr. fls. 5 a 7.
c) Em 18/05/2011, no processo de execução fiscal a que se refere a alínea anterior foi prestada a 

seguinte informação (fls. 28):
«Para efeitos do disposto nos art. 8º do RGIT, art. 23º e art. 60º da LGT (reversão contra res-

ponsáveis subsidiários), art. 153º e 160º do CPPT, cumpre -me informar V. Exa. que MORGADIMO 
PROPERTIES LIMITED SUCURSAL EM PORTUGAL, LDA, NIPC 980316839, sito na Quinta Sho-
pping, 107 — Quinta do Lago — 8135 Almancil, é executado, no presente processo, por dívida IRC, 
montante de e 3.644.233,11 (três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e três 
euros e onze cêntimos), acrescido de juros e custas.

2. Compulsados diversos elementos temos que:
a. A devedora não possui bens susceptíveis de penhora, que garantam o pagamento da dívida.
b. Consultado o registo da sociedade na C R Comercial (fls. 26 e 27) os Sujeitos Passivos abaixo 

indicados são representantes, na executada, nos seguintes períodos: 

Nome NIF Funções
Período

Desde Até

Carlos Ricardo Napoleão dos Santos Inocêncio …………… Representante 19 -04 -2005
17 -01 -2008

Michael Brian Cusack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… Representante 7 -01 -2008
Final

 3. Assim pelas razões apontadas, encontra -se reunido o pressuposto referido na alínea a) do 
n.º 2 do art.º 153º do C.P.P.T., para reversão da execução contra os representantes, Carlos Ricardo 
Napoleão dos Santos Inocêncio e Michael Brian Cusack, que são subsidiariamente responsáveis em 
relação à devedora originária e solidariamente entre si, relativamente às dividas cujo prazo legal de 
pagamento terminou no período de exercício dos representantes, nos termos do disposto na alínea b) 
do artº 24º, n.º 1 da LGT, com referencia ao responsável Michael Cusack e nos termos da alínea a) do 
mesmo artigo relativamente ao responsável Carlos Inocêncio».

d) Em 18/05/2011, foi proferido o projecto de despacho de reversão da execução contra o Recla-
mante, cfr. fls. 29.

e) Por despacho de 23/07/2011, a execução reverteu contra o ora reclamante, cfr. fls. 125.
f) O Reclamante foi pessoalmente citado em 05/08/2011, cfr. fls. 129.
g) O ora Reclamante deduziu oposição à execução fiscal que foi registada neste Tribunal com o 

n.º 526/11.0 BELLE, cfr. fls. 141.
h) Em 21/09/2011, foi proferido o despacho ora sob reclamação, donde resulta com interesse para 

a decisão (fls. 142):
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«Tendo em atenção o disposto no art.º 52º da Lei Geral Tributária, n.º 2 do art. 169º e n.º 5 do 
art. 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, cite -se o executado, para no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar garantia idónea, que fixo no valor de € 4.696232,60 (quatro milhões, 
seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e dois euros e sessenta cêntimos), conforme conta, 
que poderá consistir em garantia bancária, caução, seguro caução ou qualquer outro meio susceptível 
de assegurar os créditos do exequente».

i) O antecedente despacho foi notificado ao Reclamante em 27/09/2011, cfr. fls. 147 a 149.
J) A presente reclamação foi apresentada em 03/10/2011, cfr. fls. 153.
h) No Serviço de Finanças foi prestada a seguinte informação (fls. 271 e 272):
«1  - Aos 29 de Março do corrente ano, foi instaurado em nome da sociedade Morgadimo Properties 

Limited Sucursal em Portugal, NIPC. 980.316.839, o processo de execução fiscal nº1082201101016180, 
que corresponde à liquidação de IRC, respeitante ao ano de 2007, na importância de € 3.312.119,21 
e respectivos juros de mora na importância de € 332.113,90

Esta liquidação resultou da acção inspectiva credenciada pela ordem de serviço nº. 01201001379 
de 28/06/2010 e concluída em 08/10/2010.

2  - Da informação prestada no dia 18 de Maio do corrente ano, consta que a devedora não pos-
sui bens susceptíveis de penhora que garantam o pagamento da divida, encontrando -se reunidas as 
condições referidas na alínea a) do nº2 do art. 153.º do CPPT, para reversão da execução contra os 
representantes Carlos Ricardo Napoleão dos Santos Inocêncio e Michael Brian Cusak ora reclamante, 
que são subsidiariamente responsáveis em relação à devedora originária e solidariamente entre si, 
relativamente às dívidas cujo prazo legal de pagamento terminou no período de exercício dos repre-
sentantes, nos termos do disposto na alínea b) do artº 24º, nº. 1, da LGT, com referência ao oponente 
e nos termos da alínea a) do mesmo artigo relativamente ao responsável Carlos Inocêncio.

3  - Aos 18 de Maio do corrente ano, foi emitido o despacho para audição (Reversão) em nome 
do reclamante, Michael Brian Cusack, NIF. …………………, com domicilio fiscal em ……………….. 
— Apartado ………. — ……….  - ……….., na qualidade de Responsável Subsidiário, pela divida, não 
tendo provado não lhe ser imputável a falta de pagamento da divida, quando o prazo legal de paga-
mento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo (artº. 24º. nº. 1 b) da LGT

4  - Na mesma data, foi extraída a notificação Audição  - Prévia (Reversão), com o fundamento pre-
visto no nº. 4 do artº. 23º e artº. 60º. da LGT e enviada ao ora reclamante sob registo nº. RM7474838304 
2PT

5  - Aos 27 de Julho do corrente ano foi proferido o despacho de reversão contra o ora reclamante, 
na qualidade de responsável subsidiário (artº. 24º. nº. 1 alínea b) da LGT).

6  - Na mesma data, foi extraída a citação da reversão e enviada sob o registo nº. RM3091801 
18PT, tendo a mesma sido devolvida com a indicação de objecto não reclamado.

7  - Assim, procederam os serviços à emissão do mandado para citação pessoal, tendo o oponente 
sido citado pessoalmente em 5 de Agosto do corrente ano.

8  - Na sequência da entrega de reclamação graciosa em nome da sociedade devedora a que foi 
atribuído o nº. 108220110400143.5, foi prestada a informação e o despacho no processo executivo, 
procedendo -se ao cálculo da garantia a prestar, para efeitos de suspensão da execução, nos termos do 
art.º 52º. da LGT e nº. 2 do artº. 169º. do CPPT. Pelo n/oficio n.º 5063, de 14 -06 -2011, (Registado com 
aviso de recepção RM 7011211637PT) foi a sociedade devedora notificada para apresentar garantia, 
para efeitos de suspensão do referido processo de execução fiscal. O aviso de recepção foi assinado 
em 15/06/2011, não tendo sido apresentada qualquer garantia.

9  - No dia 05 de Setembro de 2011 foi apresentada pelo ora reclamante oposição à execução, 
instaurada sob o n.º 1082201109000100, a qual foi remetida ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Loulé em 2011 -09 -08, a coberto do n.º ofício n.º 7760.

10  - Aos 13 de Setembro de 2011, o respectivo TAF Loulé comunica ao Chefe deste Serviço de 
Finanças que, por despacho proferido pelo Mmº. Juiz em 12 -09 -2011 foi admitido liminarmente a supra 
citada oposição, informando para o eventual efeito do disposto nos artºs 212º e 169º n.º 5 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), relativamente ao processo executivo em causa.

11  - Aos 21 de Setembro de 2011, foi proferido despacho para cálculo da garantia a apresentar 
para efeitos de suspensão da execução, nos termos do artº 52º da Lei Geral Tributária (LGT) e nº2 do 
art.º 169º do CPPT. Calculada a garantia pelo valor de € 4 696 232,60 e na mesma data foi proferido 
despacho com vista à citação do executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar garantia 
idónea.

12  - Para efeitos de suspensão da execução, nos termos do n.º 2 do artº 169º do CPPT, na mesma 
data, foi enviado ao reclamante (MICHAEL BRIAN CUSACK), o oficio n.º 8176, registado com aviso 
de recepção, sob o n.º RM78O1 15556PT, tendo sido assinado o AR em 27 de Setembro de 2011.

13  - Foi também enviado à sociedade de Advogados Sérvulo e Associados, na qualidade de 
mandatários do executado/reclamante o oficio n.º 8284, registado com aviso de recepção, sob o 
n.º RM309180461 PT tendo sido assinado o AR em 23 de Setembro de 2011.
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Cumpra -se o disposto no nº. 3 do artº. art.º 115.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (C.P. P.T.)

Remetam -se os autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé. Serviço de Finanças de Loulé 
1, 07 de Outubro de 2011».

l) O Reclamante foi designado representante da originária devedora por deliberação de 18/12/2007, 
cfr. fls. 26.

m) O Reclamante renunciou ao cargo de representante em 04/02/2011, cfr. fls. 26.
n) A Administração Fiscal emitiu a demonstração de liquidação de IRC referente ao exercício de 

2007 e a demonstração de liquidação de juros, cfr. fls. 243. e 244.
o) O prazo para pagamento voluntário terminou em 31/01/2011, cfr. fls. 245.
p) A originária devedora reclamou graciosamente em 31/05/2011, cfr. fls. 246.
q) Em 12/12/2011, a Administração Fiscal comunicou (fls. 291):
«Conforme “print” do sistema informático, referente às penhoras efectuadas à empresa Morgadimo 

Properties Limited Sucursal Em Portugal, nif 980316839, as mesmas não surtiram qualquer efeito, uma 
vez que as respostas foram negativas (não reconhece obrigação e não é cliente/trabalhador).

Com referência às penhoras notificadas em Novembro e Dezembro, este Serviço de Finanças não 
recebeu ainda qualquer resposta das entidades às quais as mesmas foram requeridas)».

3. Após o recorrente, contra quem reverteu a execução fiscal, ter deduzido oposição, o órgão de 
execução fiscal notificou -o para prestar garantia idónea, com vista à suspensão da execução.

Ao abrigo do artigo 276º do CPPT, o recorrente reclamou do despacho que determinou a prestação 
da garantia, alegando que o processo de execução fiscal se deve considerar suspenso desde o termo do 
prazo da oposição, uma vez que ainda não se encontra excutido o património da devedora originária.

A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação com fundamento em que; (i) “a suspensão 
do processo de execução fiscal, nos termos do n.º 3 do artigo 23º da LGT, assenta, pelo menos, na 
verificação de dois requisitos:  - que à ordem do processo de execução fiscal estejam penhorados bens 
do responsável subsidiário;  - e que não seja possível determinar a suficiência dos bens por não estar 
definido com precisão o montante a pagar pelo mesmo responsável subsidiário”; (ii) “no caso dos 
autos, não foram penhorados quaisquer bem do responsável subsidiário, ora Reclamante, e por isso, 
não é viável a determinação da suficiência dos bens penhorados”; (iii) “inexistindo bens penhorados 
do responsável subsidiário, estamos fora do âmbito de aplicação da norma do n.º 3 do artigo 23º da 
LGT, inexistindo fundamento para a suspensão do processo de execução fiscal”.

O recorrente considera que essa decisão incorre em erro sobre os pressupostos de direito, porque 
do n.º 3 do artigo 23º da LGT resulta que “o processo de execução fiscal fica suspenso desde o termo 
do prazo de oposição até à completa excussão do património do devedor principal, sempre que não 
seja possível concluir com segurança que os bens penhorados e penhoráveis do devedor originário 
são suficientes para pagamento integral da dívida”, sendo certo que, no caso concreto, “ainda não 
se encontra excutido o património da devedora originária, pois que está por penhorar o património 
da mesma”, e por conseguinte “não se encontra predeterminado o valor do património da devedora 
originária».

A controvérsia reside pois no seguinte: enquanto o órgão de execução fiscal considera que a exe-
cução apenas se suspende se for prestada garantia idónea, nos termos dos artigos 52º da LGT e 169º 
do CPPT, o recorrente defende que a execução suspende -se automaticamente após a reversão, para 
garantir o benefício de excussão prévia, nos termos do n.º 2 do artigo 23º da LGT.

A questão de direito a resolver passa por desvendar no artigo 23º da LGT as condições determi-
nantes da suspensão da execução fiscal relativamente ao responsável subsidiário.

Ora, este artigo 23º estabelece no n.º 1 que «a responsabilidade subsidiária efectiva -se por rever-
são do processo de execução fiscal»; dispõe no n.º 2 que «a reversão contra o responsável subsidiário 
depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis 
solidários, sem prejuízo do benefício da excussão»; e no n.º 3 prescreve -se que «caso, no momento da 
reversão, não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar definido com 
precisão o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução fiscal fica suspenso 
desde o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo 
da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei».

Por sua vez, o n.º 2 do artigo 153.º do CPPT preceitua que «o chamamento à execução dos respon-
sáveis subsidiários depende da verificação de qualquer das seguintes circunstâncias: a) Inexistência de 
bens penhoráveis do devedor e seus sucessores; b) Fundada insuficiência, de acordo com os elementos 
constantes do auto de penhora e outros de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do 
devedor para a satisfação da dívida exequenda e acrescido».

Estas normas estabelecem os pressupostos da reversão, o momento em que ela deve ocorrer e as 
condições em que pode ser suspensa, tendo por ponto de partida a salvaguarda do benefício da excus-
são. Para a resolução daquela questão impõe -se pois determinar o modo como a lei compatibiliza a 
reversão com o benefício da excussão.
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Do carácter subsidiário da responsabilidade tributária, imposto no n.º 3 do artigo 22º da LGT, 
decorre que a execução fiscal só pode ser revertida contra o responsável subsidiário depois de excutidos 
os bens do devedor originário. Daqui resulta, por um lado, que o órgão de execução fiscal está obrigado 
a exigir a prestação tributária em primeiro lugar ao devedor originário ou aos eventuais responsáveis 
solidários, satisfazendo o crédito somente à custa do seus bens, e apenas pode exigi -la do devedor 
subsidiário no caso de se provar a inexistência ou insuficiência de bens daqueles e, por outro, que o 
devedor subsidiário pode recusar o cumprimento da dívida tributária enquanto não tiver sido excutido 
todos os bens daqueles devedores.

O n.º 2 do artigo 153º do CPPT, que tem que ser lido em conjugação com o artigo 23º da LGT, 
condiciona a reversão à verificação a uma das seguintes situações: (i) inexistência de bens penhoráveis 
na esfera patrimonial do devedor originário; (ii) fundada insuficiência dos bens do devedor originário 
para satisfação do dívida exequenda.

Se os devedores (principal e solidário) não têm bens, o órgão pode e deve reverter imediata-
mente a execução contra os responsáveis subsidiários, pois nada há para excutir. A maior dificuldade 
reside quando os bens desses devedores não são suficientes para pagar a dívida e acrescido. O órgão 
de execução fiscal está vinculado a fazer uma investigação aprofundada sobre a existência de bens 
no património do devedor originário ou dos eventuais responsáveis solidários, mas apesar disso, pode 
prognosticar -se que o produto da venda dos penhoráveis ou penhorados não chega para liquidar a 
totalidade da dívida exequenda.

Nesta última situação, perante o modo como a matéria se encontra tratada pelo legislador, que não 
contribui ou facilita a clareza das soluções, torna -se complexo compatibilizar o benefício da excussão 
com a reversão, pois a aplicação do conceito indeterminado «insuficiência» pode não ditar a medida 
exacta da responsabilidade do dever subsidiário. Uma interpretação do conceito que tenha como resultado 
a penhora e venda de bens do revertido de valor superior à medida da sua responsabilidade pode ser 
inconstitucional por violação do princípio da proporcionalidade, na vertente de proibição do excesso.

Em princípio, para que tal não aconteça, a reversão só deveria acontecer após excutidos os bens 
do devedor originário. Só nessa altura é possível apurar com rigor o quantum da insuficiência e a 
«extensão» da responsabilidade do revertido, elemento de facto que o n.º 4 do artigo 23º e n.º 1 do 
artigo 160º do CPPT mandam incorporar no despacho de reversão.

Mas, da interpretação conjugada do n.º 2 e 3 do artigo 23º da LGT, resulta que é possível emitir 
o acto de reversão antes da prévia excussão dos bens do devedor originário. Com efeito, a letra da lei 
parece não deixar margem para dúvidas quanto a essa possibilidade: as expressões «bens penhoráveis» 
e «sem prejuízo do benefício da excussão» do n.º 2 do artigo 23º só têm sentido se a reversão ocorrer 
antes da excussão; de igual modo, a possibilidade de «suspensão» da reversão prevista no n.º 3 do mesmo 
artigo só se compreende na situação em que, antes da excussão, já houve reversão, caso contrário seria 
desprovida de sentido útil.

Para não se ultrapassar os parâmetros ditados pelo princípio da proporcionalidade, a reversão 
antes de excutido o património do devedor originário, com possibilidade de penhora imediata dos 
bens do revertido, não pode ocorrer em todas as situações de insuficiência. Assim, a lei não só exige 
uma «fundada insuficiência», como fixa alguns critérios para se formular o juízo de insuficiência, ao 
mandar atender aos valores constantes do auto de penhora e outros elementos que a administração tri-
butária disponha. Mas o uso de critérios objectivos nem assim garante com segurança que o responsável 
subsidiário não seja chamado à execução para responder por quantia superior à que lhe é exigida. Se 
a lei lhe dá o direito de recusar o cumprimento enquanto não estiverem executados todos os bens do 
devedor principal, é porque legalmente apenas deve estar obrigado a pagar a diferença entre o montante 
do imposto e o produto da venda dos bens do devedor ou o que este pagou.

A forma que a lei encontrou para proteger este direito do responsável subsidiário foi a suspensão 
da reversão quando «não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar 
definido com precisão o montante a pagar». Portanto, no caso de impossibilidade de apuramento da 
suficiência dos bens penhorados, ou seja, quando ainda não é possível quantificar a responsabilidade 
do revertido, o despacho de reversão não produz o efeito de prosseguir a execução contra o revertido, 
salvaguardando -se desse modo o benefício da excussão. A contrario, significa isto que, sendo possível 
determinar com exactidão o quantum de responsabilidade do revertido, não há benefício da excussão. 
Ora, isto praticamente só pode ocorrer quando os bens do devedor principal tiverem um valor prede-
terminado, como acontece com dinheiro e créditos.

Apurada e provada a insuficiência dos bens do devedor originário, havendo apenas uma “duvida 
residual” quanto ao exacto montante dessa insuficiência, o órgão de execução fiscal pode avançar para 
a reversão, embora com suspensão da execução quanto ao revertido até que seja excutido o patrimó-
nio daquele. Como refere Paulo Marques, «resulta da lei que o reversão em execução fiscal pode ser 
decidida contra os responsáveis subsidiários, mesmo sem o património do devedor originário ainda 
estar excutido, bastando que existam fundadas razões para se poder concluir que os bens penhorados ao 
devedor originário sejam insuficientes para pagar a totalidade da dívida, não se exigindo o cálculo com 
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absoluta exactidão dessa insuficiência patrimonial. A dúvida sobre o quantum a pagar pelo responsável 
subsidiário deve constituir uma dúvida residual em termos de manifesta insuficiência patrimonial do 
devedor originário (ou solidário). Isto significa que o órgão de execução fiscal deve aferir a priori a 
insuficiência de bens do devedor principal e dos responsáveis solidários, permanecendo somente a 
dúvida sobre o exacto montante dessa mesma insuficiência» (cfr. Responsabilidade Tributária dos 
Gestores e dos Técnicos Oficiais de Contas, Coimbra Editora, pág. 144).

Pode parecer estranho que «no momento da reversão», constatada a impossibilidade de aferir 
com precisão o quantitativo da insuficiência patrimonial, se determine oficiosamente a suspensão da 
execução quanto à penhora e venda dos bens do responsável subsidiário. Mas, havendo já a certeza 
quanto à insuficiência dos bens do devedor originário, o interesse público na interrupção da prescrição 
(cfr. n.º 3 do art. 48º da LG) ou o interesse particular do revertido em impugnar, desde logo, a dívida 
cuja responsabilidade lhe é atribuída (cfr. n.º 4 do art. 22º da LGT), pode justificar que a reversão ocorra 
antes da excussão, sem que tal exceda os limites da proporcionalidade, o que certamente acontecerá se 
a suspensão da reversão atingir, desde logo, a penhora dos bens do responsável subsidiário.

Posto isto, está -se em condições de averiguar se no caso dos autos existe impossibilidade de apu-
ramento da suficiência dos bens penhoráveis, condição determinante da suspensão da reversão.

Do que resulta das alegações do recorrente, que em nada alteram a posição inicialmente assumida, 
não está em causa qualquer juízo errado do órgão de execução fiscal, quer quanto à insuficiência dos 
bens penhoráveis ou penhorados, quer quanto à impossibilidade de apuramento do quantum dessa 
insuficiência. O recorrente limita -se a alegar que “não se encontra excutido o património da devedora 
originária, pois que está por penhorar o património da mesma”, e que por isso “não se encontra 
predeterminado o valor do património da devedora originária”. Ora, esta afirmação não centraliza 
o problema no âmbito do requisito da insuficiência, mas sim no âmbito do pressuposto adjectivo da 
inexistência de bens penhoráveis.

A controvérsia levanta -se assim sobre a existência ou não de bens penhoráveis e não sobre a sua 
(in)suficiência e/ou quantificação, pois o despacho de reversão teve como fundamento a inexistência 
de bens penhoráveis. Sem se conhecer se o devedor originário tem bens penhoráveis, logicamente que 
não é possível formular qualquer juízo sobre a «fundada suficiência», assim como fazer qualquer juízo 
de prognose sobre o quantum de responsabilidade patrimonial do recorrente.

Assim sendo, o que está em causa é saber se o despacho de reversão emitido com base na inexis-
tência de bens penhoráveis (al. a) do n.º 2 do art. 153º do CPPT) enferma de erro nos pressupostos de 
facto, seja porque se comprova a existência de bens penhoráveis, seja porque há deficit de instrução, que 
redunda em erro invalidante da reversão. Naturalmente que a falta de diligências reputadas necessárias 
para a constituição da base fáctica da reversão afectará esta não só se tais diligências forem obrigatórias 
(violação do princípio da legalidade), mas também se a materialidade dos factos não estiver comprovada, 
ou faltarem, nessa base, factos relevantes, alegados pelo interessado, por insuficiência de prova de que 
a administração tributária poderia e deveria ter colhido (erro nos pressupostos de facto).

Acontece que as omissões, inexactidões ou insuficiência na instrução do procedimento de rever-
são, a existirem, são defeitos que atingem a própria reversão e como tal devem ser invocados em sede 
de oposição à execução. E foi isso mesmo que o recorrente fez quando deduziu oposição à execução 
invocando exclusivamente que o órgão de execução não cuidou de demonstrar a inexistência de bens 
penhoráveis, que não realizou quaisquer diligências com vista à verificação da existência de bens da 
devedora originária (cfr. fls. 250 e ss. dos autos).

Como a reclamação tem o mesmo fundamento que a oposição, parece que o recorrente pretende 
estender o âmbito do n.º 3 do artigo 23º da LGT às situações em que existe controvérsia quanto à 
existência de bens penhoráveis. Ou seja, como ainda não está demonstrada a inexistência de bens 
penhoráveis, também há uma situação de impossibilidade de apuramento da insuficiência de bem que 
justifica a imediata suspensão da execução.

Mas, parece que aquela norma não consente esta interpretação, uma vez que nela se prevê que a 
excussão seja condição de prosseguimento da execução apenas quando há bens penhorados de valor 
indeterminado. Portanto, o mecanismo da suspensão da execução para garantir o benefício da excussão 
só funciona quando não seja possível avaliar com exactidão o valor dos bens penhorados ao devedor 
originário. De contrário, estar -se -ia a conhecer um fundamento da oposição, porventura com o risco 
de se obter decisões contraditórias.

Em todo o caso, mesmo que seja de interpretar a norma do n.º 3 do artigo 23º à situação de dúvida 
quanto à existência de bens penhoráveis, subsistente enquanto não transitar em julgado a acção de 
oposição, sempre seria de exigir que o responsável subsidiário fizesse pelo menos prova do contrário, 
ou seja, que indicasse quais os bens existentes no património da devedora originária que podem ser sus-
ceptíveis de penhora e sobre os quais há dificuldade em determinar o respectivo valor. Tal circunstância, 
ainda que não dê a certeza absoluta sobre a existência dos bens, que só será obtida na oposição, mesmo 
assim poderia ser prova suficiente, dado o carácter urgente da reclamação. A simples justificação ou a 
prova informativa da existência de bens penhoráveis, apesar de exigir um menor grau de probabilidade 
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que a prova necessária para se decidir a oposição, não podia deixar de ser o mínimo indispensável à 
justificação da suspensão dos efeitos da reversão na pendências da oposição.

Ora, no caso concreto, não há qualquer elemento de prova, indiciador que seja, que o património da 
devedora originária integra bens penhoráveis. Bem pelo contrário, as tentativas que o órgão de execução 
fiscal fez para penhorar créditos da devedora originária não surtiram efeito. Portanto, mesmo que o n.º 3 
do artigo 23º fosse aplicável à situação litigiosa sobre a inexistência de bens, e não é, ainda assim, não 
haveria como dar por demonstrados os pressupostos da insuficiência de bens e da impossibilidade de 
determinar o “quantum” de responsabilidade do revertido.

4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. – Lino Ribeiro (relator) – Dulce Neto – Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação. Anulação da venda. Acto consequente. Prazo para pedir a restituição 
do bem.

Sumário:

I – Encontrando -se o acto de venda anulado, como acto consequente, com fundamento 
no disposto no art. 98º, n.º 3, do CPPT, a recorrente teria apenas que pedir a res-
tituição do bem, como refere o n.º 3 do art. 909º do CPC;

II – O estabelecimento de um prazo curto para pedir a restituição do bem (15 dias, 
segundo o disposto no art. 257º, nº1, alínea c), do CPPT ou de 30 dias segundo 
o estatuído no art. 909º, n.º 3, do CPC, encontra justificação material em razões 
de interesse público ligadas à natureza do processo de execução, em especial, de-
corrente da necessidade de assegurar a protecção da estabilidade das vendas em 
execução, bem como a protecção da confiança, da segurança jurídica e da boa -fé 
dos terceiros adquirentes;

III – Embora admitindo que em determinadas circunstâncias concretas tais prazos 
possam implicar a compressão desproporcionada dos direitos de defesa dos execu-
tados, no caso dos autos, considerando que a sentença que declarou nula a venda 
foi proferida em 3/7/2007 e que a recorrente apenas requereu a adopção de provi-
dências de execução em 8/4/2008, isto é, nove meses depois, não se afigura verificar 
compressão desproporcionada dos seus direitos, assistindo -lhe apenas o direito a 
receber o preço, segundo o disposto no n.º 3 do art. 909º do CPC.

Processo n.º 271/12 -30.
Recorrente: Laurinda Maria Neto Leite de Andrade.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Relatório
1. Laurinda Maria Neto Leite de Andrade, identificada nos autos, apresentou reclamação, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, contra o despacho proferido em 5/5/2010 pelo Chefe de 
Serviço de Finanças da Maia, no âmbito do processo de execução fiscal nº. 3506 -95/100084.5, pedindo 
a sua anulação e a efectiva restituição à reclamante do imóvel objecto da venda declarada nula, que foi 
julgada improcedente, por sentença proferida em 17/10/2011.

2. Inconformada, a reclamante interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, 
tendo terminado as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:

“A) A douta sentença sob recurso não apreendeu correctamente o sentido e alcance do requeri-
mento da recorrente de Abril de 2010 bem como o objecto do despacho judicialmente reclamado.

B) O despacho judicialmente reclamado, tendo sido proferido na sequência do requerimento de 
Abril de 2010, tem como objecto o requerimento de Abril de 2008.



959

C) O facto de a recorrente não ter pedido expressamente, nos requerimentos dirigidos ao órgão 
da execução, a restituição do imóvel, não obsta a que na reclamação apresentada concretize a forma 
como entende dever ser feita a execução do julgado, sendo esta reclamação meio idóneo.

D) Não tem aplicação no processo de execução fiscal o preceituado no art. 909º, n.º 3, do Código 
de Processo Civil, sendo antes aplicável o disposto no art. 165º, n.º 2, do CPPT em conjugação com 
o art. 201º, n.º 2, do CPC.

E) Por virtude da douta sentença de 03/07/2007 que declara prescrita a dívida exequenda e nulo 
o despacho que autorizou a venda (processo n.º 636/07.9BEPRT) deve operar -se a restituição jurídica 
e física do bem vendido à esfera da executada e ora recorrente.

F) A douta sentença sob recurso interpretou e aplicou erradamente o preceituado no artº 909º, 
n.º 3, do CPC, e do artº 165º, n.º 2, do CPPT, em conjugação com o artº 201º, n.º 2, do CPC.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. Por Acórdão de fls. 362 e segs., o TCAN julgou -se incompetente em razão da hierarquia para 

conhecer do recurso, declarando competente, para o efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.
5. Remetidos os autos ao STA, o Exmo. Magistrado do Ministério Público veio emitir parecer, 

concluindo que:
“(…) sendo o fundamento de anulação a prescrição das contribuições em dívida à Segurança 

Social, quer parecer que é de revogar o decidido, bem como o despacho reclamado, o qual é de subs-
tituir por outro que proceda à apreciação da restituição do imóvel ao reclamante, nos termos acima 
referidos e no quadro do previsto no art. 133.º n.º 2 alínea i) do C.P.A. e no art. 257.º do C.P.P.T..”

6. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
1. De facto
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 26.04.2011, a reclamante veio requerer ao Chefe de Finanças, que “(...) na sequência de 

sentença que julga procedente o reclamação perante a Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
apresentada no dia 08.04.2008, requerimento tendo em vista a execução dessa sentença, vem requerer 
(...) se digne proferir expressa decisão sobre a matéria.

(...) de modo que seja integralmente satisfeita a pretensão da executada ou, caso tal não suceda, 
esta posso desencadear o adequado meio de tutela jurisdicional dos seus direitos (...)” conforme do-
cumento constante de fls. 445 dos autos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos;

2. Em 29.03.2011, foi elaborada a informação, no processo de execução, subscrita por funcionário 
do Serviço de Finanças, conforme consta de fls. 477 dos autos, que aqui se dá por integralmente por 
reproduzida;

3. Por despacho do Chefe de Finanças de Maia, de 05.05.2010 (1), a referida informação mereceu 
concordância, nela constando que “(...) Em face do supra informado (...) verificando -se que não foi soli-
citado a restituição do bem no prazo de 30 dias a contar da decisão definitiva, o executado só tem direito 
a receber o preço como determina o n.º 3 do artigo 909.º do Código do Processo Civil, pelo que indefiro a 
pretensão do contribuinte.” conforme fls. 477 dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos;

4. No âmbito do processo de execução n.º 3506 -95/100084.5 e aps, contra A. Quintas e Castro, 
Lda., foi instaurado reclamação de actos do órgão de execução fiscal, n. 636/07.9, onde foi proferido 
sentença em 03.07.2007, a qual transitou em julgado, na qual julgava procedente a reclamação inter-
posta, considerando a dívida prescrita (fls. 288 a 297 dos autos);

5. Resulta da referida sentença que “Assim, sendo e uma vez, que o processo foi declarado prescrito 
em 09/02/2006, a prescrição já ocorrera quando foi autorizada a venda do imóvel, em 24/02/2006, 
pelo que o despacho é nulo.”

6. O reclamante foi notificado do despacho em 12.05.2011 e a presente reclamação foi interposta 
em 18.05.2011.

2. De Direito
2.1. Questões a apreciar e decidir
Resulta da matéria dada como provada que a ora recorrente, executada por reversão no processo 

de Execução Fiscal n.º 3506 -95/100084.5, obteve no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sen-
tença judicial, proferida em 3/7/2007, que julgou procedente a reclamação deduzida contra o despacho 
de 15/11/2006 do Chefe do Serviço de Finanças da Maia2, considerando prescrita a dívida exequenda 
e nulo o referido despacho, que havia autorizado a venda do imóvel objecto de penhora (cfr. fls. 343 
dos autos).

Na sequência da referida sentença, por requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de Finanças 
da Maia 2, em 8/4/2008 (fls. 343 dos autos e ponto 1 do probatório), a recorrente expôs e requereu, 
entre o mais:

“2. Através de douta sentença de 3/07/2007 foi concedido provimento à reclamação, considerando 
prescrita a dívida exequenda e julgando -se nulo o despacho proferido no serviço deprecado (serviço de 
Finanças de Paredes), que autorizou a venda do imóvel penhorado.
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3 - Importa extrair as consequências daquela douta sentença, da qual resulta com clareza, entre 
outros aspectos, a nulidade da venda efectuada”.

Em 26/04/2011, a recorrente dirigiu requerimento ao Chefe do Serviço de Finanças da Maia 2, 
pedindo que, no seguimento de anteriores requerimentos, se dignasse proferir “decisão sobre a matéria”.

Em 5 de Maio de 2011, o Chefe de Finanças da Maia 2, indeferiu a pretensão da reclamante porque 
não tendo solicitado a restituição do bem no prazo de 30 dias a contar da decisão definitiva apenas teria 
direito a receber o preço como determina o n.º 3 do artigo 909º do Código de Processo Civil.

Inconformada a recorrente apresentou reclamação deste despacho, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

Para tanto a Mmª Juíza “a quo”, ponderou, entre o mais, que:
• “O n.º 3 do artº 909º do CPC preceitua que nos casos previstos nas alíneas c) do n.º 1, a restituição 

dos bens tem de ser pedida no prazo de 30 dias, a contar da decisão definitiva, devendo o comprador 
ser embolsado previamente do preço e das despesas de compra; se a restituição não for pedida no prazo 
indicado, o vencedor só tem direito a receber o preço”;

• “Face ao exposto o despacho proferido em 05.05.2010, não sofre de qualquer ilegalidade, pelo 
que não pode o prédio objecto de venda declarada nula ser restituído física e juridicamente à esfera da 
executada, uma vez que não foi pedida no prazo de 30 dias, a contar da decisão definitiva”.

• “(…) o recorrente, no requerimento de 26.04.2011 não pediu a restituição do bem objecto de 
penhora, (…)”

• “(…) não tendo a reclamante requerido a restituição do bem objecto de penhora, somente reque-
rendo que se “digne proferir a expressa decisão sobre a matéria”, não pode no processo de reclamação 
pedir a restituição do bem nem é este o meio próprio, devendo recorrer, se cumprir todos os pressupostos 
legais à execução de sentença”.

Em suma, a Mmª. Juíza do TAF do Porto decidiu julgar não provada e improcedente a reclamação, 
mantendo o despacho recorrido, porquanto, entre o mais, a reclamante não pediu a restituição do bem 
objecto da penhora, tendo apenas requerido que se “digne proferir expressa decisão sobre a matéria”, 
não podendo no processo de reclamação pedir a restituição do bem, por não ser o meio próprio.

Vem o presente recurso interposto da referida sentença, argumentando a recorrente, em síntese, 
que:

• O facto de nos requerimentos dirigidos ao órgão de execução fiscal não ter pedido expressamente 
a restituição do imóvel, não obsta a que na reclamação apresentada concretize a forma como entende 
dever ser feita a execução de julgado, sendo a reclamação meio idóneo;

• No caso em apreço não tem aplicação o art. 909º, n.º 3, do CPC, mas sim o art. 165º, n.º 2, do 
CPPT em conjugação com o art. 201º, n.º 2, do CPC;

• Tendo a dívida sido declarada prescrita por sentença judicial e nulo o despacho que autorizou 
a venda, deve operar -se a restituição jurídica e física do bem vendido à esfera da executada e ora re-
corrente.

Em face do exposto, considerando que são as conclusões que delimitam o objecto do recurso, nos 
termos do disposto nos arts.684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, são duas as questões a apreciar e decidir, 
a saber:

a) se declarada judicialmente prescrita a dívida exequenda e nulo o despacho que autorizou a venda 
se deve verificar -se a restituição jurídica e física do bem vendido à esfera da executada;

b) se a reclamante, ora recorrente, usou o meio judicial apropriado.
Vejamos.
Embora o art. 257º do CPPT tenha como epígrafe “Prazos de anulação da venda”, a verdade é que 

o preceito tem um âmbito mais alargado dando guarida ao regime especial de invalidade das vendas 
operadas no âmbito da execução fiscal, em homenagem à especificidade dos interesses aí coenvolvidos.

Com efeito, “o interesse público subjacente à cobrança de receitas das entidades de direito público, 
por um lado e, por outro, as garantias dos contribuintes em matéria de cobrança de tributos”(2), impõem 
a aplicação de um regime próprio fora do regime da venda entre particulares regulada no Código de 
Processo Civil (CPC). Isto sem prejuízo da aplicação subsidiária de normas do CPC e até da aplicação 
por remissão directa, como acontece, desde logo, com o disposto no art. 257º, n.º 1, alínea c), do CPPT.

O prazo e os motivos de anulação da venda estão, desta foram, essencialmente regulados neste 
preceito, sendo relevante, no caso, o disposto precisamente na alínea c) o n.º 1 do art. 257º do CPPT, 
através do qual o legislador, depois de nas alíneas anteriores enumerar vários fundamentos de anulação 
da venda, remete para “os restantes casos previstos no Código do Processo Civil”, a suscitar no prazo 
de 15 dias.

A resposta a dar ao caso sub judice passa, precisamente, pela análise destes outros fundamentos 
de anulação da venda previstos no art. 909º do CPC, para os quais remete o CPPT.

Com efeito, como refere JORGE LOPES DE SOUSA, em anotação ao art. 257º do CPPT, “Embora 
a epígrafe daquele art. 909º do CPC, ao contrário da do art. 908º do mesmo Código, não faça referência 
a «anulação da venda», mas sim a «casos em que a venda fica sem efeito», é a estes casos previstos 
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no art. 909º que se reporta a alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT, ao referir -se «aos restantes casos 
previstos no Código de Processo Civil», pois as situações abrangidas pelo art. 908º enquadram -se na 
alínea a) do n.º 1 deste art. 257º”

Assim, entre outros motivos, previstos no art. 909º do CPC, temos:
“a) se for anulada ou revogada a decisão administrativa ou judicial que se executou ….”
Por sua vez, no n.º 3 do art. 909º do CPC, para os casos mencionados nas alíneas a), b) e c) do 

n.º 1 do art. 909º do CPPC, prevê -se que “a restituição dos bens tem de ser pedida no prazo de 30 dias, 
a contar da decisão definitiva, devendo o comprador ser embolsado previamente do preço e das despe-
sas de compra; se a restituição não for pedido no prazo indicado, o vencedor só tem direito a receber 
o preço”.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, temos que, precisamente, a recorrente obteve sentença 
judicial que, declarando a prescrição da dívida exequenda determinou, nessa sequência, a nulidade do 
acto de venda. Encontrando -se o acto de venda anulado, como acto consequente, com fundamento no 
disposto no art. 98º, n.º 3, do CPPT, segundo o qual “as nulidades dos actos têm por efeito a anulação 
dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente”, a recorrente teria apenas 
que pedir a restituição do bem, como refere o n.º 3 do art. 909º do CPC.

O problema que se põe é o de saber, em primeiro lugar, se esse pedido teria de ser feito no prazo 
de 15 dias, como refere a alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT ou no prazo de 30 dias como decorre 
do disposto no art. 909º, n.º 3, do CPC.

Considerando que o CPPT não estabelece qualquer prazo para se pedir a restituição dos bens, e 
que o prazo a que se refere a alínea c) do n.º 1 do art. 257º do CPPT está pensado para os motivos de 
anulação da venda elencados no art. 909º do CPC, afigura -se que o mais lógico será aplicar o prazo de 
30 dias em coerência com o regime que o legislador pensou para todo o preceito do art. 909º do CPC 
e para o qual o CPPT apenas remete os motivos de anulação.

A ser assim, não vemos razões que justifiquem que se sacrifique a coerência lógica do preceito, 
aplicando no âmbito da execução fiscal o prazo de 15 dias para a restituição dos bens, quando o legis-
lador nesta sede só pensou nos prazos para se requerer a anulação da venda.

De qualquer modo, quer se apliquem os 15 dias ou os 30 dias, no caso em apreço, admitindo como 
adequados a requer a restituição do bem em causa os requerimentos dirigidos pela recorrente ao órgão 
da execução fiscal, a verdade é quando o fez pela primeira vez, em 8/4/2008, há muito que estavam 
ultrapassados aqueles prazos.

Poderá, porém, argumentar -se que tais prazos são muito curtos e que podem pôr em causa os 
direitos de defesa da recorrente, tendo em conta que o acto consequente é nulo.

Afigura -se que o estabelecimento, no caso, de um prazo relativamente curto encontra justificação 
material bastante nos interesses que confluem no âmbito do processo de execução fiscal em geral, e, 
em particular, no caso da venda dos bens penhorados.

O processo de execução fiscal caracteriza -se em geral pela simplicidade e celeridade que é ins-
tituída no interesse do credor que promove a execução (3), com vista à satisfação do interesse público 
da cobrança. A este interesse público de ordem geral emerge ainda o interesse em assegurar a protec-
ção da estabilidade das vendas em execução, com vista a incrementar a segurança dos compradores, 
fomentando o aparecimento de um maior número de interessados e a obtenção de melhores preços (4). 
Finalmente, há ainda que ter em conta a necessidade de garantir a estabilidade de situações jurídicas 
consolidadas e, bem assim, a protecção da confiança, da segurança jurídica e da boa -fé dos terceiros 
adquirentes de bens no âmbito da execução fiscal.

Em face do exposto, afigura -se que o estabelecimento de um prazo relativamente curto para se 
requerer, nos casos regulados nos arts. 257º do CPPT e 909º do CPC, a restituição dos bens tem funda-
mento material bastante, embora se admita que em determinadas circunstâncias concretas tais prazos 
possam implicar a compressão desproporcionada dos direitos de defesa dos executados.

No caso em apreço, porém, considerando que a sentença que declarou nula a venda foi proferida 
em 3/7/2007 e que a recorrente apenas requereu a adopção de providências de execução da sentença 
em 8/4/2008, isto é, 9 meses depois, conclui -se que, atenta a foram como vem recortada a situação do 
caso concreto submetido a julgamento, não se verifica compressão desproporcionada dos direitos de 
defesa da executada.

Assim sendo, não assiste razão à recorrente, que mantém apenas o direito a receber o preço, nos 
termos do disposto no n.º 3 do art. 909º do CPC.

Improcedendo esta primeira questão implica que fique dispensada a análise da segunda, uma vez 
que fica prejudicada pela improcedência da primeira, dado que se torna inútil averiguar se o processo 
de reclamação é ou não idóneo para pedir a restituição do bem objecto da penhora.

Deve, assim, negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, confirmando -se a sentença 
recorrida, embora com outros fundamentos, e, nesta sequência, manter -se o despacho reclamado.
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III. DECISÃO
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso mantendo -se a sentença recorrida, 

embora com outros fundamentos.
Custa pela recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. – Fernanda Maçãs (relatora) – Casimiro Gonçalves – Lino Ri-
beiro.

(1) O Despacho de fls. 477 dos autos tem data de 5/5/2011.
(2) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, 

p. 175.
(3) Cfr. SOARES MARTÍNEZ, Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 1995, pp. 443 -44.
(4) Cfr. JORGE DE SOUSA, ob. cit., p. p157. No mesmo sentido, cfr. o Acórdão do STA, de 14 de Março de 2012, 

proc. n.º 60/2012. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Manifestações de fortuna. Rendimento padrão. artº 89º -A da LGT.

Sumário:

I — Tem lugar avaliação indirecta da matéria tributável quando o contribuinte evi-
dencie manifestações de fortuna previstas na tabela que consta do n.º 4 do art. 89.
º -A da LGT.

II — Quando se prova a existência de uma das manifestações de fortuna dos tipos 
aí previstos, cabe ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os 
rendimentos declarados e de que a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas 
não é rendimentos sujeitos a declaração em sede de IRS.

III — Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta não basta ao 
contribuinte demonstrar que no ano em causa detinha meios financeiros de valor 
superior ao dos consumos realizados, mas também quais os concretos meios finan-
ceiros que afectou à realização de tais consumos sendo a melhor interpretação do 
art. 89.º -A, n.º 3, da LGT, a que exige que o contribuinte prove a relação causal de 
afectação de certo rendimento (não sujeito a tributação) a determinada manifestação 
de fortuna evidenciada.

IV — Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se 
relevância à justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, 
pelo que a justificação meramente parcial não afasta a aplicabilidade da determi-
nação indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de fortuna, sem 
prejuízo desta justificação relevar para efeitos da fixação presuntiva do montante 
do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto.

Processo n.º 298/12 -30.
Recorrente: Director de Finanças do Porto.
Recorrido: Sérgio Filipe Martins da Silva.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

O Sr. Director de Finanças do Porto não se conformando com a sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal que julgou parcialmente procedente o recurso judicial interposto ao abrigo do 
disposto nos artigos 89º -A, n.º 7 da Lei Geral Tributária (LGT) e 146º -B, n.º 5 do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário (CPPT), por Sérgio Filipe Martins da Silva, da decisão de avaliação da 
matéria colectável em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), do ano de 
2008, nos termos do disposto no artigo 87º, alínea f) da LGT, por métodos indirectos, interpôs recurso 
da mesma sentença para este Supremo Tribunal

No recurso, conclui as suas alegações da seguinte forma:
A. Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere -se que a douta sentença, julgou procedente 

o recurso à margem referenciado com as consequências aí sufragadas, e consequentemente, determi-
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nou a anulação da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto, escorando a sua 
decisão na jurisprudência vertida no Acórdão do STA, proferido no âmbito do Processo 0734/09, de 
19.05.2010.

B. Todavia, somos da opinião que o douto Tribunal a quo, esteou a sua decisão na errónea inter-
pretação do artigo 89.º -A e artigo 8º ambos a LGT, e, concomitantemente, em clara e manifesta violação 
dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade fiscal, da administração da justiça 
e da sujeição à lei  - cfr. artigo 2.º, 103.º n.” 2, 202.º e 203º todos da CRP.

C. Com efeito, e de harmonia com o citado artigo 89.º -A da LGT, sempre que o contribuinte “declare 
rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento 
padrão” resultante da tabela prevista no n.º 4 do artigo 89º -A, e não efectue a prova prevista no n.º 3 
daquele normativo legal, encontram -se preenchidos os requisitos legais para se proceder à avaliação 
indirecta da matéria colectável em sede de IRS (Veja -se a este propósito o entendimento vertido no 
Parecer n.º 75/2005 do Centro de Estudos Fiscais, proferido por João Menezes Leitão).

D. Ora, defende quer o douto tribunal a quo, quer o Acórdão do STA de 19.05.2010 proferido no 
Processo 0734/09, que na quantificação do rendimento tributável, ao valor padrão  - 20% do valor de 
aquisição do imóvel  -, deverá abater -se o valor justificado, ou seja, propugnam as referidas decisões 
judiciais que, quando o sujeito passivo não faça  - como se lhe impõe  -, a prova de que correspondem 
à realidade os rendimentos declarados, o valor padrão de rendimento tributável  - 20% do valor de 
manifestações de fortuna evidenciadas  - se/a diminuído até ao montante da prova justificativa que ele 
faça, dessas manifestações de fortuna

E. A sindicar -se tal entendimento, implicaria prima face, estar -se por hipótese a permitir, que 
em caso de o sujeito passivo fazer prova justificativa de 20% do valor das manifestações de fortuna 
evidenciadas, então não haveria lugar a rendimento tributável, entendimento esse, que se encontra 
manifestamente fora da voluntas legis consagrada no artigo 89.º -A da LGT (sublinhado nosso)

F. Concomitantemente, o entendimento perfilhado improcede desde logo, face à redacção do 
artigo 89.º -A da LGT, porquanto, não encontra assento ou guarida nem no espírito da lei nem na letra 
da norma, (como se exige no disposto no artigo 9º do Código Civil) e por esse facto tal interpretação 
não goza de validade jurídica.

G. Não encontra assento no espírito da lei, atendendo a que as manifestações de fortuna consti-
tuem um instrumento jurídico de luta contra a fraude e evasão fiscais, que se materializa num método 
substitutivo, em que não sendo possível apurar os rendimentos efectivamente auferidos pelo sujeito 
passivo este é tributado de forma indirecta, através de um rendimento padrão, que resulta da valoração 
dos bens adquiridos, designados como manifestações de fortuna.

H. Não encontra guarida na letra da lei, ou seja, não encontra na letra da lei o mínimo de corres-
pondência verbal, porque na letra da lei  - artigo 89.º -A da L.GT não se prevê nem se consagra, que se 
subtraia ao valor de aquisição o valor justificado por quaisquer outras fontes para efeitos de cálculo 
do rendimento padrão.

I. Donde colhemos, que em observância ao elemento literal, em nenhuma situação a lei permite 
subtrair ao valor de aquisição o valor justificado por outras fontes para calcular o rendimento padrão.

J. Convém referir que, no artigo 89.º -A da LGT, o rendimento padrão se apura determinando 20% 
do valor de aquisição e serve, numa primeira fase para verificar se o rendimento declarado é despro-
porcionado em pelo menos 50% desse valor, pelo que, a ocorrer tal apuramento, estão verificados os 
pressupostos legais para recurso à avaliação indirecta da matéria colectável.

K. Retira -se com manifesta clareza que a lei faz incidir o ónus de comprovar a totalidade da pro-
veniência do capital dispendido, não sendo aceitável a possibilidade de comprovação parcial do valor de 
aquisição, por quaisquer outras fontes, a fim de ser tomado como referência para o rendimento padrão 
(veja -se neste seguimento, o entendimento sindicado por Xavier de Basto in Revista Fiscalidade n.º 5 
 - o Princípio da Tributação do rendimento real e a Lei Geral Tributária).

L. Refira -se que, nos termos da lei uma realidade é o valor de aquisição das manifestações de 
fortuna evidenciadas, e outra realidade é o rendimento padrão, que a lei presume e fixa em 20% apenas 
daquele valor de aquisição.

M. Note -se que, para efeitos de combate à evasão fiscal  - augúrio do artigo 89.º -A da LGT - a única 
solução é a exigência da prova de meios ou rendimento igual, no mínimo, ao valor de aquisição das 
manifestações de fortuna evidenciadas, sendo manifestamente inaceitável que se tenha de provar, não 
o valor das manifestações de fortuna evidenciadas, mas o rendimento padrão, o qual já é legalmente 
presumido.

N. Deste modo, a lei estaria precisamente a consentir a evasão fiscal que justamente pretende 
travar por meio do mecanismo legal em foco, porquanto, este rendimento padrão é um rendimento pre-
sumido na suposição, conforme ao senso comum (id Quod plerumque accidit), da existência de evasão 
fiscal fortemente indiciada por manifestações de fortuna em franca discrepância com os rendimentos 
declarados.
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O. Atente -se ainda que, segundo a lei, o valor padrão não pode ser “descontado” ou baixado, pelo 
contrário: tal «valor padrão» poderá ser aumentado, se a Administração Tributária estiver na posse de 
elementos que lhe permitam fixar um rendimento superior (este propósito aderimos ao entendimento 
vertido no voto de vencido do Ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lino R Alves de Sousa, no âmbito do 
citado Acórdão Processo. n.º 0734/09 de 19.05.2005).

P. Realce -se ainda, em abono desta posição o entendimento sufragado pela jurisprudência desse 
Supremo Tribunal Administrativo, mormente o Acórdão do STA do Pleno Contencioso Tributário, no 
âmbito do Processo n.º 0761/08 datado de 28.01.2009, em que é Relator o Ilustre Juiz Conselheiro Pi-
menta do Vale, o Acórdão do STA referente ao Processo n.º 390/07 datado de 06.06.2007, cujo Relator 
é o Juiz Conselheiro António Calhau, e ainda entre outros, os seguintes acórdãos: o Acórdão do STA, 
Processo n.º 0234/08, de 16.04.2008; Acórdão TCAS, Processo 01678/07, de 20.03.2007; Acórdão 
TCAS, Processo 03083/09 de 21.04.2009; e Acórdão TCAS, Processo 01090/06, de 20.04.2006 (todos 
disponíveis in WWW.dgsi.pt)

Q. Atendendo ao exposto, o entendimento sufragado pelo douto Tribunal a quo e o Acórdão do 
STA de 19.05.2010 proferido no Processo 0734/09, é desprovido de qualquer suporte legal, por des-
conformidade com o elemento literal e com o espírito do artigo 89 -A da LGT, não colhendo, concomi-
tantemente, apoio à luz da doutrina e jurisprudência citada.

R. Ao pugnar pela incorporação dos valores parcialmente justificados no cálculo do rendimento 
padrão  - calculando -o apenas sobre o remanescente não justificado do valor da manifestação de fortuna 
 - o Acórdão do STA, que serviu de referência fundamentadora à sentença recorrida, colide com a letra 
do n.º 4 do artigo 89.º -A e, igualmente, com o seu espírito

S. Isso mesmo parece reconhecer o Acórdão datado de 19.05.2010 proferido no Processo 0734/09 
quando anuncia que se apoia no “espírito do sistema, conformado pelos princípios constitucionais e 
legais pertinentes atendendo à natureza das normas em causa”, o que, só por si, constituiria apoio 
escasso, considerando a natureza das normas em causa que são normas de incidência tributária e/ou 
normas de determinação substantiva da matéria tributável com repercussão directa na quantificação 
do imposto devido.

T. A interpretação jurídica da citada norma do artigo 89.º  -A da LGT, vertida no entendimento 
do douto Tribunal a quo e no Acórdão do STA de 19.05.2010, Processo 0734/09, além de extravasar 
o sentido literal da norma, porquanto, não encontra nem no espírito nem na letra da lei o mínimo de 
correspondência verbal, viola os princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade 
tributaria, da administração da justiça e da obediência à lei a que aludem os artigo 2.º, 103º, n.º 2, 202.º 
e 203º todos da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP) e no artigo 8º da LGT

U. O princípio da separação e interdependência dos poderes, enquanto princípio fundamental 
constitutivo do Estado de Direito democrático, tem subjacente a ideia clássica de que é através da divisão 
e separação de poderes que se asseguram as dimensões democrática e de juridicidade estatal e assenta 
na premissa de que os titulares constitucionais do poder legislativo têm o monopólio em matéria de 
aprovação de actos legislativos, pelo que, numa sociedade democrática, aberta, plural e fraccionada, a 
invocação da injustiça da lei não pode abrir a porta ao despotismo judicial.

V. No que ao caso contende, as considerações tecidas pelo douto Tribunal a quo, ancorando -se 
no Acórdão do STA de 19.05.2010 proferido no Processo 0734/09, decidindo como decidiu não está, 
assim, a atender ao elemento literal do citado artigo 890º -A da LGT nem à mens legislatoris que lhe 
está subjacente, mas sim, a arquitectar e a trilhar um entendimento desconforme ao espírito e à letra 
do citado normativo, por via jurisprudencial.

W. Ao sustentar a justificação parcial, está -se a perpetrar que o valor padrão, possa ser descon-
tado ou baixado, o que conflitua manifestamente com o teor da norma do artigo 89.º -A da LGT (Na 
mesma esteira veja -se o entendimento plasmado por João Sérgio Ribeiro in Tributação Presuntiva do 
Rendimento, Um contributo para Reequacionar os Métodos Indirectos de determinação da Matéria 
Tributável, Almedina, pag.304).

X. Ademais, tal interpretação, manifestamente desconforme com o princípio da separação de 
poderes como desígnio do Estado de Direito Democrático (cfr. art.º 2º da Constituição), viola, ainda, 
o princípio da segurança e da confiança jurídica como emanações do principio do Estado de Direito 
Democrático e do principio da legalidade tributária (art.º 103.º n.º 2 doa CRP), bem como a obrigação 
constitucional de os Tribunais se manterem vinculados à lei (vd. art. 203 da CRP).

Y. Primeiramente, o princípio da legalidade tributária protege, especialmente, certas categorias 
de normas, sinalizando as balizas da sua interpretação em termos significativamente mais apertados 
do que as que se aplicam às demais normas, excluindo, designadamente, o recurso à analogia, ou seja, 
neste tipo de normas tributárias a letra adquire um peso particular porque recorta tipos, relativamente 
aos quais não é admissível interpretação fora dos limites estritos da interpretação extensiva que seja 
visivelmente acomodável na letra da lei.

Z. Ora, não é este o caso da interpretação sob recurso que desafia a letra da lei visando redesenhar 
a base de cálculo do acto de avaliação indirecta, substituindo o valor da manifestação de fortuna pelo 
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remanescente não justificado desse valor, sendo um salto muito grande para caber nos limites da inter-
pretação extensiva. E isso mesmo parece reconhecido quando se convoca em abono desta interpretação 
apenas “o espírito do sistema”.

AA. Efectivamente, nem mesmo o espírito do sistema aceita a convocatória para defender esta tese, 
porquanto, prima fade, a natureza indirecta da avaliação da matéria colectável prevista no art.º 89º -A 
pressupõe a incapacidade de aceder às fontes da capacidade contributiva indiciadas pelas manifestações 
de fortuna, seja para classificar o rendimento que lhe está subjacente, seja para quantificar e tributar 
directamente. Essa é a essência dos métodos de tributação indirecta e não uma anomalia.

BB. É por a capacidade contributiva estar escondida sob um manto que lhe confere opacidade face 
às normas de tributação directa que a tributação indirecta prescinde de factos geradores concretos e de 
uma qualificação típica, bastando o artigo 89º -A da LGT para encaminhar essa capacidade contributiva 
meramente indiciada para a categoria residual do IRS que é a G.

CC. Por isso, não é alheia à configuração do mecanismo previsto no artigo 89.º -A uma certa 
vocação sancionatória sobre comportamentos que constituem ilícitos fiscais e que vedam o acesso à 
tributação directa que é aquela que é a preferida pelo ordenamento tributário.

DD. Corrigir a letra do n.º 4 do artigo 89º -A por forma a incorporar na fórmula de cálculo legal-
mente tipificada, como um abatimento, a parcela do valor da manifestação de fortuna que o contribuinte 
logrou justificar, para além de ser isso mesmo, uma correcção, não é consistente com a ideia matricial da 
tributação indirecta, aproximando -a de uma tributação directa sem que estejam disponíveis mecanismos 
equivalentes para realizar uma quantificação igualmente directa da capacidade contributiva global. Para 
que isso fosse possível no seio do espírito do sistema, seria necessário que a capacidade contributiva fosse 
colhida a partir de muitos mais factos indiciadores que permitissem retratar a capacidade contributiva 
global e não apenas a partir dos factos tipificados como manifestação de fortuna, os quais permitirão, 
quanto muito, abrir uma pequeníssima perspectiva sobre a efectiva capacidade contributiva.

EE. O que não pode vingar na interpretação sob recurso, é o facto de se tratar de interpretação 
correctiva de normas de incidência tributária incorporando elementos atípicos em normas especialmente 
protegidas pelo princípio constitucional da Iegalidade plasmado no artigo 103º n.º 2 da Constituição e 
desenvolvido pelo artigo 8º da LGT.

FF. Consagrando a CRP, o princípio da separação de poderes (artigo 2.º da CRP), da legalidade 
fiscal (artigo 103.º n.º 2), da administração da justiça (artigo 202.º da CRP) e da sujeição à lei, o enten-
dimento propugnado na douta sentença a quo bem como o acórdão do STA em que se alicerça, viola o 
disposto artigo 2º, 103.º nº2, 202º e 203º todos da CRP.

GG. Refira -se ainda, em desabono do entendimento perfilhado nas citadas decisões, que a lei 
distingue a realidade contundente com o valor de aquisição das manifestações de fortuna evidenciadas, 
doutra realidade respeitante ao rendimento padrão a que a lei presume e fixa em 20% daquele valor 
de aquisição.

HH. As manifestações de fortuna tipificadas no n.º 4 do artº artº 89º -A, não constituem, em si 
mesmas, factos tributários e, portanto, não são o objecto da tributação indirecta. Caso o fossem, a 
tributação seria directa.

II. Não constitui objecto do artigo 89.º -A tributar manifestações de fortuna, o objecto da norma 
é tributar ingressos de rendimento anteriores ao facto que faz detonar a avaliação indirecta, sendo o 
facto típico designado como manifestação de fortuna apenas o detonador do procedimento tributário 
que poderá ou não desaguar num acto de fixação indirecta de rendimentos tributáveis.

JJ. Isto é uma decorrência natural da admissão pela lei da tributação indirecta, a qual, por definição, 
pressupõe a relevância tributária de rendimentos que se desconhecem quanto à fonte ou fontes e quanto 
ao volume, mas cuja existência é fortemente indiciada a partir da ocorrência dos factos legalmente 
tipificados como manifestações de fortuna.

KK. Ora, o artigo 89.º -A da LGT não pretende mais do que identificar factos que revelam dis-
ponibilidade de meios financeiros inconsistentes com os rendimentos declarados para, a partir daí, 
perseguir indícios de rendimentos não declarados aos quais não é possível aceder de forma directa. As 
manifestações de fortuna tipificadas no n.º 4 do artigo 89.º -A da LGT não relevam em si mesmas como 
factos tributários, mas apenas como detonadores de um procedimento tributário de avaliação indirecta 
e, já no âmbito deste, como indícios de capacidade contributiva imputáveis a factos que resistem a 
deixar -se conhecer e, portanto, a serem apreendidos por normas de tributação directa.

LL. É a impossibilidade de acesso directo aos factos geradores da capacidade contributiva reve-
lada pela manifestação de fortuna que leva a lei a tributar indirectamente a capacidade contributiva 
subjacente à manifestação de fortuna sempre que os sujeitos passivos não facultem a prova de que 
correspondem à realidade os rendimentos declarados ou de que é outra a fonte da manifestação de 
fortuna (v.g. rendimentos não sujeitos ou isentos).

MM. Ora, os critérios de quantificação do rendimento padrão não constituem tipos abertos, o que 
vale por dizer que não há lugar à aplicação de qualquer outro valor inferior em sede de determinação 
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do rendimento por manifestações de fortuna, sendo a lei taxativa nesse sentido (Veja -se JOSÉ XAVIER 
DE BASTO, in O principio da tributação do rendimento real e a Lei Gerai Tributaria)

NN. A lei apenas possibilita que, em certas circunstâncias, a administração fixe rendimento superior 
ao rendimento padrão apurado segundo a tabela, mas nunca rendimento inferior (Atente -se ao ideário 
argumentativo de Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa in Lei 
Geral Tributária Comentada e Anotada, 3.ª edição, páginas 453 e 454, Vislis Editores).

OO. Neste desiderato, nunca poderia o acto recorrido fixar matéria tributável diferente daquela 
que fixou por ser a que corresponde ao rendimento padrão definido no n.º 4 do artigo 89.º -A da LGT.

PP. Acresce ainda que, em face deste ideário argumentativo, e a relevar -se a solução propugnada 
pela sentença recorrida e pelo Acórdão do STA, ou seja, a permitir -se a justificação parcial e por essa 
via a discussão da quantificação da matéria tributável em sede de manifestações de fortuna, então, ne-
cessariamente se teria de despoletar o mecanismo estatuído no artigo 91.º da LGT, e permitir a revisão 
da matéria tributável fixada por métodos indirectos.

QQ. Existindo a possibilidade de o sujeito passivo em sede de manifestações de fortuna, proceder 
à justificação parcial dos rendimentos que permitiram tal manifestação de fortuna, então concomitan-
temente ter -se -ia de permitir, a abertura de um procedimento de 2º grau com vista a permitir a revisão 
da matéria tributável, em sede de comissão de revisão a que alude o disposto no artigo 91.º da LGT.

RR. Pelo que, também aqui, a solução encontrada pela sentença recorrida e pelo douto Acórdão 
do STA, enfermam de errada apreciação de direito, designadamente do artigo 89.º -A e artigo 91.º 
ambos da LGT

SS. Por último, refira -se que a douta sentença a quo, não obstante perfilhar o entendimento ver-
tido pelo Acórdão do STA n.º 0734/09 de 19.05.2010, não abarca integralmente todo o seu segmento 
decisório.

TT. Consagrando o referido Acórdão que, não pode, pois, deixar de ser reconhecido ao contri-
buinte o direito de provar o manifesto excesso dessa quantificação, pela demonstração de que o seu 
rendimento tributável não pode ser igual ao rendimento padrão que a lei fica ou presume, então a douta 
sentença recorrida no caso sub judice, teria de decidir pela admissão da justificação parcial ao montante 
da manifestação de fortuna, e aplicar, em consonância com o entendimento no citado Acórdão, 20% 
sobre o valor não justificado.

UU. Ou seja, a douta decisão a quo, teria de firmar o entendimento plasmado no citado Acórdão, 
e ao caso aplicar 20% sobre o valor de € 157.500,00 não justificados, pelo que assim não decidindo, 
fica a douta sentença eivada de manifesta desconformidade com o entendimento perfilhado no Acórdão, 
em que se firmou.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão do Tribunal a quo ser re-
vogada, mantendo -se o acto tributário decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto 
com todas as legais consequências,

Foram apresentadas contra -alegações com as seguintes CONCLUSÕES:
1. Não pode ser apontado nenhum vicio à alias, douta sentença recorrida, pois que a mesma fez 

uma correta interpretação do artº 89 -A da LGT.
2. O sistema fiscal tributa realidades, de acordo com o principio da tributação real subjacente ao 

sistema constitucional fiscal português.
3. Encontra -se justificado o montante ate à concorrência do empréstimo utilizado para a com-

pra.
4. O artº 89º -A n.º 3 e 4 da LGT é claro ao dizer que o contribuinte tem que provar a proveniência 

dos montantes utilizados na compra.
5. Provados esses montantes ou parte deles não se pode tributar esses montantes como se de 

matéria tributável se tratasse quando os mesmos se encontram justificados.
6. A interpretação que a AT pretende fazer do artº 89º -A da LGT é absurda e desprovida de qualquer 

interpretação legal, porquanto levaria a que não se tributasse o acréscimo se se tivesse recorrido ao 
credito para a totalidade da compra e já se tributasse apenas se se tivesse recorrido ao credito em parte.

7. Por outro lado, também não tem razão a AT quando, diz que, discordando da interpretação do 
artº 89º -A pela sentença recorrida, que em todo o caso deveria ter decidido pela justificação parcial do 
ato admin.

8. E que é ao órgão admin. fiscal que compete a feitura ou a pratica do ato tributário, a sua qua-
lificação definição, competindo ao tribunal anular ou validar esse ato se conforme ou desconforme 
com a lei,

9. Não compete ao tribunal a feitura ou a pratica do ato admin. sob pena de violação do principio 
da separação de poderes, e que a douta sentença recorrida soube separar inteligentemente, ao anular o 
ato tributário por ilegal.

10. A não ser assim estaríamos perante a violação da garantia constitucional do direito de defesa, 
porque seria coartada a possibilidade de contestar o ato admin. que legalmente desde a sua formação 
é da competência da AF.
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Termos em que deve a sentença recorrida ser mantida na ordem jurídica.
O MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO DESTE STA EMITIU PARECER DO SEGUINTE 

TEOR:
O recorrente acima identificado vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto, exarada a fls. 161/175, em 26 de Janeiro de 2012.
A sentença recorrida julgou procedente o recurso interposto do despacho do Director de 

Finanças do Porto que determinou a avaliação da matéria colectável pelo método indirecto 
constante do artigo 89,º -A, no entendimento de que, não obstante se verificarem os pressupostos 
para a utilização de tal método de avaliação da matéria tributável, ocorre errada quantificação 
da matéria colectável, pois que o recorrido justificou parcialmente a manifestação de fortuna, no 
valor de € 300.000,00, valor esse que não poderá ser tido em conta no rendimento tributável.

O recorrente termina as suas doutas alegações com as conclusões de fls. 199/209, que, como 
é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 6S5.º -Aº/1 
do CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls.222, que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
De facto, a sentença recorrida segue a mais recente jurisprudência deste STA, plasmada no 

acórdão do PLENO da SCT, de 19 de Maio de 2010 (Proferido no recurso n.º 0734/09, disponível 
no sítio da Internet www.dgsi.pl.), cuja fundamentação se subscreve, ressalvado o devido respeito 
pelos votos de vencido ali exarados.

Nos termos do estatuído no artigo 89.º -A da LCT haverá lugar a avaliação indirecta da 
matéria colectável quando o rendimento líquido declarado mostre uma desproporção superior 
a 50% para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da tabela referida no n.º 4 do 
mesmo artigo.

No caso em análise verifica -se esse condicionalismo.
Efectivamente, em 2008 o recorrido adquiriu três imóveis pelo valor de € 457.500,00, a 

que corresponde o rendimento padrão de € 91.500,00., quando é certo que, apenas, declarou 
24.433,33.

Como resulta do probatório o recorrido justificou parcialmente a manifestação de fortuna, 
no valor de € 300.000,00, resultante de mútuo, sendo certo que o despacho sindicado do DDFP 
não relevou tal facto, tendo considerado como rendimento colectável o rendimento padrão de € 
91.500,00,

Ora, como muito bem sustenta a sentença recorrida, ancorando -se no já referido acórdão do 
PLENO deste STA, esta justificação parcial não pode deixar de ser considerada na quantificação 
do rendimento tributável.

De facto, a essa solução não pode deixar de levar a natureza das normas em causa, relativas 
à incidência objectiva do imposto, a proibição constitucional de presunções legais absolutas de 
rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva, o disposto no artigo 73.º da LGT 
e, bem assim, a busca de uma interpretação conforme os princípios da igualdade, da capacidade 
contributiva, da tributação dos rendimentos reais e do Estado de Direito Democrático.

Ao contrário do que se refere nas conclusões SS, TT e UU das alegações do recorrente, à 
semelhança da sentença recorrida, o acórdão do STA em que se ancora não aplicou 20% sobre o 
valor não justificado, tendo, antes, anulado totalmente o acto do DDF que determinou a avaliação 
indirecta da matéria tributável, o que se compreende, uma vez que a entidade competente para 
a decisão è o Director de Finanças da respectiva área.

Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se 
a sentença recorrida na ordem jurídica.

2 - FUNDAMENTAÇÃO:
Dos autos considera -se como assente a seguinte factualidade com relevância para a decisão:
A). Por escritura pública outorgada em 29 -02 -2008, o recorrente adquiriu, pelo preço de € 400.000, 

a “Joaquim Carvalho de Azevedo, Limitada”, uma fracção autónoma, designada pela letra V, corres-
pondente ao quarto andar esquerdo, para habitação do tipo “T -quatro”, Bloco Sul, e garagem, na cave, 
identificada pela letra S, do prédio urbano sito na Avenida Brasil, n.º 984/994, Vila do Conde, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Vila do Conde sob o n.º 2534, da freguesia de Vila do Conde, e 
inscrito na matriz predial urbana de Vila do Conde sob o n.º 8316, com valor patrimonial de € 230.320, 
cfr. teor do doc. de fls. 12 a 16 do Processo Administrativo (P.A.) apenso aos presentes autos, que aqui 
se da por integralmente reproduzido;

B). No âmbito da compra referida no número anterior o Recorrente celebrou ainda um contrato 
de mútuo com hipoteca com a Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de € 300.000, cfr. teor do doc. 
de fls. 12 a 16 dos autos.
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C). Por escritura pública outorgada em 19 -12 -2008, o recorrente adquiriu, juntamente com Liliana 
Sofia Martins da Silva, pelo preço de € 75.000, a nua propriedade da fracção autónoma designada pela 
letra A, correspondente a uma cave, destinada a café e restaurante, com logradouro, do prédio urbano, 
sito no lugar do Monte, freguesia de Vilarinho das Cambas, concelho de Vila Nova de Famalicão, ins-
crito na respectiva matriz sob o artigo 598, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Famalicão sob o n.º 169  - Vilarinho das Cambas, cora o valor patrimonial de € 123.179,53, cfr. teor 
do doc. de fls. 17 a 21 do Processo Administrativo (P.A.) apenso aos presentes autos, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido;

D). Por escritura pública outorgada em 27 -06 -2008, o recorrente adquiriu, pelo preço de € 20.000, 
uma parcela de terreno para construção urbana, sita no lugar de Cumieira, freguesia de Vilarinho das 
Cambas, concelho de Vila Nova de Famalicão, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila 
Nova de Famalicão, sob o n.º 62412, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo P982, cfr. teor 
do doc. de fls. 22 a 24 do Processo Administrativo (P.A.) apenso aos presentes autos, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido;

E). A Direcção de Finanças do Porto, enviou, em 23 -02 -2011, carta registada ao Recorrente, tendo 
em vista o exercício do direito de audição relativamente à tributação nos termos do artº 89º -A da LGT, 
que foi devolvida com a indicação “não atendeu” e “objecto não reclamado”, cfr. teor do doc. de fls. 8 
a 11 do Processo Administrativo (PA), que aqui se dá por integralmente reproduzido.

F). Em 23 -05 -2011, foi proferido, pelo Director de Finanças do Porto, despacho de fixação da 
matéria colectável, em sede de IRS, nos termos dos artºs 87º, alínea d) e 89º  -A, n.º 4, da LGT, fixando 
o rendimento tributável em € 91.500, para o ano de 2008, tendo por base o relatório da inspecção tri-
butária, do qual consta o seguinte:

1  - ANÁLISE DE FACTO E DE DIREITO
1.1 De acordo com os elementos disponíveis no sistema informático da Direcção Geral dos Impostos 

(DGCI), nomeadamente a Declaração Notarial modelo 11, verifica -se que no ano de 2008 o contribuinte 
acima identificado adquiriu pelo valor global de 457.500,00 € os seguintes bens imóveis;

a. Pelo valor de 400.000.00 € a fracção autónoma de um prédio urbano em propriedade horizontal 
sito na Avenida do Brasil, freguesia de Vila do Conde do mesmo concelho, inscrito na matriz sob o 
artigo 8316 -V (escritura de compra e venda n.º 98 -F/11 de 29 -02 -2006, vendedor: JOAQUIM CAR-
VALHO AZEVEDO LDA);

b. Pelo valor de 75.000,00 €, em compropriedade com LILIANA SOFIA MARTINS DA SILVA 
(1/2), a nua propriedade de um prédio urbano em propriedade horizontal sito em Vilarinho das Cambas, 
Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz sob o artigo 598 -A (escritura de compra e venda n.º 0132A148. 
vendedores; ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO DA SILVA e outros, valor atribuído à sua quota parte 
nesta aquisição (1/2). 37.5000.00 €).

c. Pelo valor de 20.000,00 €, o prédio urbano (terreno para construção) sito em Vilarinho das 
Cambas Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz sob o artigo 982, escritura de compra e venda 
n.º 81/96 de 27 -06 -2008. vendedor; MANUEL PEREIRA CARNEIRO..

Totaliza assim o valor global dos imóveis adquiridos no ano de 2008 pelo contribuinte em apreço 
eur 457.500,00 € (400.000,00 € + 37.500,00 € + 20.000,00 €).

1.2 De harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 89º -A da Lei Geral Tributária (LGT), há lugar 
a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos e o contribuinte 
evidencie manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no número 4, ou quando o rendimento 
líquido declarado mostre uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento 
padrão resultante da referida tabela.

1.3 Nos termos do citado normativo legal, ao valor da referida aquisição corresponde o rendimento 
padrão de 91.500,00 € conforme se demonstra no quadro seguinte: 

Apuramento do rendimento padrão 

Manifestaçõs de fortuna Valor Percentagem Rendimento padrão 

Aquisição imóveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.500,00 € 20% 91. 500,00 €  - 

 1.4 Relativamente ao mesmo ano de 2008, o contribuinte apresentou declaração modelo 3 de 
IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) com o rendimento global de 24.433,33 €. 
Este rendimento global, consideradas as deduções específicas previstas no Código do IRS, originou o 
rendimento colectável de 20.752,69 €.



969

1.5 Verificada assim a divergência enunciada no ponto 1.2, Foi elaborado nesta Divisão o pro-
jecto de decisão de avaliação indirecta da matéria colectável em IRS do ano de 2008, e notificado o 
contribuinte através ofício 12 381 de 22 -02 -2011 nos termos da alínea d) do número 1 e número 5 do 
artigo 60º da LGT (Anexo 1)

Cfr teor do doc de fls. 5 a 7 do PA, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
G). Por carta registada com aviso de recepção, datada de 23 -05 -2011 e recepcionada em 30 -05 -20011, 

foi o Recorrente notificado do teor do despacho referido em D), cfr. teor do doc. de fls. 3 do PA, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido.

H). A presente acção deu entrada no Tribunal em 13 -06 -2011, cfr. teor de fls. l dos autos.
I). Por documento datado de 07 -02 -2008, António Martins da Silva e Maria Manuela Martins 

Pinto, declararam ter doado a seu filho Sérgio Filipe Martins da Silva o montante de € 80.000, cfr. teor 
do doc, de fls. 29 dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

J). O Recorrente emitiu cheque no valor de € 300.000, a favor de “Joaquim Carvalho Azevedo, Lda”, 
em 29 -2 -2008, cfr. teor do doc. de fls. 71 dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

L). O Recorrente, em 29 -02 -2008, efectuou os movimentos bancários constantes do doc. de fls. 73 
dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

M). Dá -se aqui por reproduzido o teor dos docs. de fls. 139 a 148 dos autos.
N). Em 08 -04 -2008, António Martins da Silva emitiu cheque à ordem de Maria José da Costa 

Martins Silva, no valor de € 32.500, cfr. teor do doc. de fls. 149 dos autos, que aqui se dá por integral-
mente reproduzido.

IV. FACTOS NÃO PROVADOS
Não provou o Recorrente:
 - Que tenha mobilizado dinheiro doado pelos seus pais ou outros familiares para a compra dos 

imóveis supra descritos.
Motivação:
Alicerçou o Tribunal a sua convicção, na consideração dos factos provados, no teor dos documentos 

junto aos autos supra identificados, os quais não foram impugnados.
Quanto à matéria de facto considerada não provada, apesar dos documentos apresentados e da 

prova testemunhal produzida, não logrou o Recorrente provar que os montantes em causa tenham sido 
efectivamente mobilizados para a compra dos imóveis que estão em causa nos presentes autos, tendo 
apenas junto um cheque passado em nome da empresa vendedora de um dos imóveis no valor de € 
300.000, ou seja, o valor do empréstimo obtido junto da Caixa Geral de Depósitos.

3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela anulação do despacho recorrido na consideração de que ocorreu ilegalidade 

por excesso na determinação da matéria colectável considerou a decisão recorrida a decisão recorrida 
o seguinte destacando -se os trechos que são pertinentes para a nossa decisão.

(…) DA LEGALIDADE DA DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA COLEC-
TÁVEL POR MÉTODOS INDIRECTOS e RESPECTIVA QUANTIFICAÇÃO

O presente recurso tem por objecto a decisão de avaliação da matéria colectável por métodos 
indirectos proferida pelo Director de Finanças do Porto.

Estamos, assim, perante um recurso de decisão de avaliação da matéria colectável por método 
indirecto nos termos do artigo 89.º -A da L.G.T., a qual, como se sabe, constitui acto destacável 
susceptível de autónoma impugnação contenciosa, a seguir a tramitação prevista no artigo 146.
º -B do C.P.P.T.

Pugna o interessado pela anulação da fixação do rendimento em sede de IRS, relativa ao 
ano de 2008, mediante avaliação indirecta da matéria colectável, por entender não se verificarem 
reunidos os pressupostos estabelecidos no artigo 87º conjugado com o artigo 89º -A ambos da Lei 
Geral Tributária.

Dispõe o artigo 87º da L.G.T. que: «A avaliação indirecta só pode efectuar -se etn caso de: 
(...) d) Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente para menos, 
sem razão justificada, dos padrões de rendimentos que razoavelmente possam permitir as mani-
festações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89º -A. (...).

Estabelece o artigo 89º -A da L.G.T, que: «Há lugar a avaliação indirecta quando falte a 
declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da 
tabela prevista no nº4 ou quando declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior 
a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela.

2. Na aplicação da tabela prevista no nº4 tomam -se em consideração:
a) Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou 

qualquer elemento do respectivo agregado familiar;(,..)
3 - Verificadas as situações previstas no nºl deste artigo, bem como na alínea J) do artigo 87º, 

cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem ã realidade os rendimentos decla-
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rados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou 
consumo evidenciados.

4 - Quando o sujeito passivo não faça a prova referida no número anterior relativamente às 
situações previstas no nºl deste artigo, considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, 
a enquadrar na categoria G quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios 
previstos no artigo 90”, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o 
rendimento padrão apurado nos termos da tabela seguinte:

Rendimento padrão
Manifestações de fortuna
1. Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a €250.000 20% do valor de aquisição
Porém, o que efectivamente cumpre apreciar neste recurso não é apenas o apuramento do 

“quantum” relativo à matéria colectável, mas sim o “modus” como o mesmo foi determinado, ou 
seja a respectiva fixação (da matéria colectável) pela Administração Fiscal.

No que concerne à verificação dos pressupostos de avaliação indirecta da matéria colectável, 
encontra -se devidamente provado nos autos que o Recorrente declarou rendimentos em sede de 
IRS, relativos ao ano de 2008, no valor de € 24,433,33, tendo, no decurso deste ano, adquirido três 
imóveis pelo preço global de € 457.500, encontrando -se, assim, enquadrado nos valores constantes 
da tabela do n.º 4 do artº 89º -A.

Assim, face aos rendimentos declarados e aos bens imóveis adquiridos pelo Recorrente, 
cumpria à Administração Fiscal substituir -se -lhe e apurar a matéria colectável nos termos legais 
 - artigos 65º, n.º 2 alínea b) do CIRS e 89º -A da L.G.T.

Como já referido supra, estabelece o artigo 89º -A da L.G.T. que há lugar a avaliação indirecta 
quando o contribuinte evidencie manifestações de fortuna e declare rendimentos que mostrem 
uma desproporção superior a 50% pelo menos, em relação ao rendimento padrão resultante da 
referida tabela.

Ora, como se referiu supra, face à matéria de facto apurada nos presentes autos, numa 
primeira análise, dúvidas não subsistem, que “in casu” estamos perante uma situação subsumí-
vel ao regime supra transcrito pelo que a matéria colectável do interessado sempre deveria ser 
determinada mediante a avaliação indirecta.

Porém, apesar de o legislador fiscal ter invertido o ónus da prova, consagrou, ainda, no 
n.º 3 do citado preceito, a possibilidade de o contribuinte fazer prova de que correspondem à 
realidade os rendimentos declarados (ou não declarados por não estarem sujeitos a declaração) e 
de que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada, nomeadamente herança, doação, 
ou ainda rendimentos que lhe não cumpra declarar, ou por último a utilização do seu capital ou 
recurso a crédito.

(…) Com efeito, o normativo em apreço permite que se considere rendimento do sujeito 
passivo que não declarou rendimentos bastantes, nem justificou a aquisição das “manifestações 
de fortuna”, o rendimento padrão calculado tendo em consideração o valor dos bens adquiridos, 
no caso “subjudice”, do imóvel supra referido.

Ou seja, nos termos do nº2 alínea a) do preceito em análise, encontrando -se reunidos os 
pressupostos legais para a avaliação indirecta da matéria colectável, esta é fixada de acordo 
com o rendimento padrão, sendo que este é determinado em função do valor das aquisições de 
bens no ano em causa ou nos três anos anteriores àquele a que o mesmo se reporta, cabendo ao 
contribuinte provar o excesso de quantificação.

Ultrapassada esta questão, e invertido que se mostra o ónus de prova, importa que nos de-
brucemos sobre os argumentos esgrimidos pelo Recorrente e a prova carreada para os presentes 
autos.

Esgrime o Recorrente, em defesa da sua tese, o argumento de que para adquirir o imóvel 
em causa, e melhor identificado em A) dos factos provados, recorreu a empréstimo bancário no 
valor de 300.000,00€, facto que de resto se encontra provado nos autos, e que por isso, se considera 
suficiente para justificar parte do valor de aquisição dos imóveis que deu origem à tributação 
por manifestações de fortuna.

Alega ainda o Recorrente que o restante capital usado para a compra do imóvel, ou seja, 
€ 157.500, foi pago por valores provenientes de doação dos seus pais, avôs e de outras poupanças 
pessoais.

Como vem sendo defendido pela jurisprudência dos tribunais superiores,(1 Veja -se o Acór-
dão do TCA Sul, processo n” 03204/09. de 09 -06 -2009) “poderia o legislador ter estabelecido que 
compete aos contribuintes a prova da forma como adquiriram os meios que lhes permitem deter-
minadas manifestações de fortuna, sob pena de avaliação indirecta do rendimento tributável Nessa 
eventualidade, teria razão a entidade recorrente, Todavia, a lei não foi tão longe, ficando -se pela 
inversão do ónus da prova da veracidade dos rendimentos declarados no ano em causa, bastando 
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ao contribuinte demonstrar que os meios que lhe permitiram as manifestações de fortuna em causa 
não estavam sujeitos a declaração nesse ano”.

Significa tal asserção, no caso dos autos, que o Recorrente, tendo alegado que pagou o valor 
de € 157.500 por mobilização de valores obtidos com doações dos seus pais e avôs e outras pou-
panças pessoais, teria de provar, não só a origem desses valores como ainda a sua mobilização 
para o pagamento dos imóveis adquiridos.

Considera o Tribunal que tal prova não foi feita.
(…)
Face ao exposto, e considerando -se, assim preenchido o pressuposto da avaliação indirecta 

da matéria colectável, e não tendo o Recorrente, como lhe cumpria, comprovado integralmente 
que foram outras, além do empréstimo bancário, as fontes da manifestação de fortuna ou o 
acréscimo de património ou consumo evidenciado e que correspondeu à realidade o rendimento 
declarado em sede de IRS, falecem em parte os argumentos aduzidos, mostrando -se o despacho 
posto em crise parcialmente conforme à lei, no que concerne ã determinação da matéria colectável 
relativa ao ano de 2008.

Como fixado pelo Acórdão do pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo, processo n.º 0734/09, de 19 -05 -2010, que seguimos, “embora a justificação 
parcial não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89.º -A da LGT, não 
pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser determinado 
por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento tributável da recorrente deve ser 
igual a 20% do valor de aquisição, deduzindo -se a este valor de aquisição o montante do empréstimo 
bancário que a recorrente demonstrou ter efectuado para a aquisição do imóvel, já que este mon-
tante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou 
considerado como rendimento sujeito a tributação. Não tendo a administração tributária efectuado 
a dedução relativa ao empréstimo bancário na avaliação do rendimento tributável da recorrente a 
que procedeu, há manifesto excesso na quantificação, o que fere de ilegalidade o acto fixou à ora 
recorrente o rendimento tributável de €75.000,00 com recurso a avaliação indirecta.”

E como ficou demonstrado, e a própria Administração Fiscal refere na fundamentação do 
despacho recorrido, o montante dispendido com a aquisição de um dos imóveis foi parcialmente 
justificado pelo Recorrente, e sendo assim, e encontrando -se demonstrado o excesso de quantifi-
cação, por não ter sido considerado, no cômputo do rendimento colectável, o valor de € 300.000 
obtido comprovadamente através de empréstimo bancário, então ter -se -á de concluir pela existência 
de excesso na quantificação, e consequentemente, pela ilegalidade do despacho que determinou 
a quantificação da matéria colectável pela aplicação do artº 89º -A da LGT, na parte em que não 
relevou a referida justificação parcial decorrente de empréstimo bancário.

Face ao exposto, temos que, apesar de se encontrarem preenchidos os pressupostos de apli-
cação das manifestações de fortuna, nos termos do artº 89º -A da LGT, a determinação da matéria 
colectável revela -se ilegal, por excessiva, porquanto dever -se -ia ter considerado como rendimento 
padrão o cálculo da taxa de 20% aplicado ao remanescente não justificado (€ 157.500), o que, 
perfaria o montante de € 31.500 e não, conforme se apresenta calculado pela Administração 
Tributária, no montante de € 91.500.

VI. DECISÃO
Atento o exposto, julgo procedente o presente recurso, e, consequentemente, anulo o des-

pacho recorrido”.
DECIDINDO NESTE STA
Tendo por base uma divergência não justificada, de mais de um terço, entre os rendimentos 

declarados pelo recorrentes e o acréscimo de património e consumo por eles evidenciado, no ano de 
2008, a Administração Tributária (AT) decidiu proceder à avaliação indirecta da sua matéria colectável, 
ao abrigo do disposto no art.º 87º n.º 1 alínea f) da LGT, na redacção da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de 
Dezembro.

Neste recurso ninguém discute a verificação ou não dos requisitos para a realização da avaliação 
indirecta ao abrigo desta norma, que no caso a decisão recorrida afirmou existirem.

Está em causa apenas a quantificação dos rendimentos do sujeito passivo que a decisão de 
1ª instância considerou estar errada determinando por isso a anulação do acto de fixação da matéria 
tributável, através de métodos indirectos.

Vejamos:
De acordo com o disposto no art.º 89º -A n.º 3 da LGT, na redacção da Lei n.º 55 -B/2004, de 

30 de Dezembro, verificada a mencionada divergência cabe ao sujeito passivo, por forma a afastar a 
avaliação indirecta, a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de 
que é outra a fonte do acréscimo de património ou consumo evidenciados (ou seja, ocorre uma inversão 
do ónus da prova).
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Se o sujeito passivo não conseguir efectuar essa prova, considera -se como rendimento tributável 
em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, a diferença entre o acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação (cfr. 
art.º 89ºA n.º 5 da LGT, na redacção da Lei n.º 55 - B/2004, de 30 de Dezembro).

Patenteia -se que o sistema criado de controlo das manifestações de fortuna e outros acréscimos 
patrimoniais não justificados exige ao sujeito passivo que comprove a realidade dos rendimentos 
declarados e que é outra a fonte do acréscimo do património ou do consumo efectuado  - cfr. art.
º 89º -A n.º 3 da LGT. não lhe bastando fazer a demonstração de factos que permitam duvidar da 
existência do facto tributário ou da sua quantificação, antes se lhe impondo, que para além disso 
demonstre quais os concretos meios financeiros não sujeitos a declaração que foram afectos ao 
consumo evidenciado.

A demonstração de que se fala é, pois, a da afectação concreta dos recursos brotados da referida 
fonte (rendimentos não sujeitos a tributação) ao concreto consumo ou acréscimo patrimonial.

Quid Júris?
Este Supremo Tribunal já se pronunciou sobre a matéria do presente recurso que apesar de se es-

praiar por quase dois abecedários de conclusões se resume à questão da melhor interpretação a efectuar 
do disposto nos artºs 89ºA e 8º da LGT, na redacção da Lei n.º 55 - B/2004, de 30 de Dezembro).

Breve Resenha Jurisprudencial:
No acórdão de 27/05/2009 rec. 0403/09 sustentou -se:
I  - Tem lugar avaliação indirecta da matéria tributável quando o contribuinte evidencie manifes-

tações de fortuna previstas na tabela que consta do n.º 4 do art. 89.º -A da LGT.
II  - Quando se prova a existência de uma das manifestações de fortuna dos tipos aí previstos, cabe 

ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que a fonte 
das manifestações de fortuna evidenciadas não é rendimentos sujeitos a declaração em sede de IRS.

III  - Demonstrando -se que os rendimentos declarados em sede de IRS acrescidos de emprésti-
mos contraídos pelo sujeito passivo totalizam valor superior ao das manifestações de fortuna, deve 
entender -se que foi feita a prova exigida pelos n.ºs 3 e 4 do art. 89.º -A da LGT e que, por isso, não 
pode efectuar -se a avaliação indirecta da matéria tributável nos termos aí indicados.

E no acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 19/05/2010 tirado no recurso 
n.º 0734/09, azedamente questionado pela recorrente, sumariou -se na parte que nos interessa:

I (…)
II  - Evidenciada a aquisição, pela recorrente, de um imóvel com valor de aquisição superior a 

250.000,00 €, quando ela declarara rendimentos líquidos inferiores em 50% relativamente ao rendi-
mento padrão (que foi fixado pelo legislador em 20% do valor da aquisição  - cfr. tabela constante 
do n.º 4 do art.º 89.º -A da LGT), consideram -se verificados os pressupostos legais para a avaliação 
indirecta do seu rendimento tributável.

III  - Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se relevância à 
justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, pelo que a justificação mera-
mente parcial não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram 
tal manifestação de fortuna.

IV  - Já assim não é, contudo, no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como 
“incremento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação parcial há -de relevar para a fixação 
presuntiva do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto, atenta a natureza 
das normas em causa – concernentes à incidência objectiva do imposto  -, a proibição constitucional 
de presunções legais absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva, o 
disposto no artigo 73.º da Lei Geral Tributária  - que determina que «as presunções consagradas nas 
normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário»  -, e bem assim a busca de um 
cânone interpretativo conforme aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva, da tributa-
ção dos rendimentos reais, e do Estado de Direito Democrático, que a solução adoptada no acórdão 
recorrido não permite alcançar.

V  - Assim, embora a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta 
previsto no artigo 89.º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento 
tributável que vai ser determinado por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento 
tributável da recorrente deve ser igual a 20% do valor de aquisição, deduzindo -se a este valor de aqui-
sição o montante do empréstimo bancário que a recorrente demonstrou ter efectuado para a aquisição 
do imóvel, já que este montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, 
ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação.

VI  - Não tendo a administração tributária efectuado a dedução relativa ao empréstimo bancário 
na avaliação do rendimento tributável da recorrente a que procedeu, há manifesto excesso na quanti-
ficação, o que fere de ilegalidade o acto fixou à ora recorrente o rendimento tributável de €75.000,00 
com recurso a avaliação indirecta.



973

Na mesma linha de interpretação surpreende -se também o Ac. do TCA - Norte de 28/10/2010 
tirado no recurso 212/10.9BEPNF, assim sumariado:

I  - Evidenciada a realização pelo contribuinte, num determinado ano, de suprimentos de montante 
superior a € 50.000,00 quando declarou rendimentos inferiores em 50% relativamente ao rendimento 
padrão (que foi fixado pelo legislador em 50% do valor dos suprimentos  - cf. tabela constante do n.º 4 
do art.º 89.º -A da LGT), consideram -se verificados os pressupostos legais para a avaliação indirecta 
do seu rendimento tributável desse ano.

II  - Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta não basta ao contribuinte 
demonstrar que no ano em causa detinha meios financeiros de valor superior ao dos suprimentos 
realizados, mas também quais os concretos meios financeiros que afectou à realização desses supri-
mentos, sob pena de não se poder ter como justificada a manifestação de fortuna evidenciada (cf. n.
º 3 do art. 89.º -A da LGT, que exige ao contribuinte a «comprovação […] de que é outra a fonte das 
manifestações de fortuna» evidenciadas).

III  - Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se relevância à 
justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, pelo que a justificação mera-
mente parcial não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram 
tal manifestação de fortuna.

IV  - Já assim não é, contudo, no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como 
“incremento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação parcial há -de relevar para a fixação 
presuntiva do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto, atenta a natureza 
das normas em causa – concernentes à incidência objectiva do imposto –, a proibição constitucional 
de presunções legais absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva, o 
disposto no art. 73.º da LGT – que determina que «as presunções consagradas nas normas de incidência 
tributária admitem sempre prova em contrário» –, e bem assim a busca de um cânone interpretativo 
conforme aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva, da tributação dos rendimentos reais, 
e do Estado de Direito Democrático (cf. acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 734/09).

V  - Assim, embora a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta 
previsto no art. 89.º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento 
tributável que vai ser determinado por esse método (cf. o mesmo acórdão), entendendo -se que a 
quantificação do rendimento tributável da recorrente deve ser igual a 50% do valor dos suprimentos, 
deduzindo -se a este valor que se considerou justificado para a realização dos suprimentos, já que este 
montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou 
considerado como rendimento sujeito a tributação

Tendo presente o regime da avaliação indirecta previsto no referido art. 89.º -A e a sua teleologia, 
parece -nos claro que a lei exige uma relação causal entre os meios financeiros não sujeitos a declaração 
e à sua afectação à manifestação de fortuna evidenciada. Faz todo o sentido que só os meios financeiros 
que possam ser causa da manifestação de fortuna devam ser considerados para afastar a possibilidade 
de avaliação indirecta da matéria colectável prevista na alínea f) do artigo 87º da LGT e também no 
n.º 1 do artº 89º da mesma lei.

A melhor interpretação do mencionado art. 89.º -A, n.º 3, da LGT, exige que o contribuinte prove 
a relação causal de afectação de certo rendimento (não sujeito a tributação) a determinada manifestação 
de fortuna evidenciada.

Afirmada a necessidade de demonstração dos concretos meios financeiros não sujeitos a tribu-
tação que foram causa do consumo evidenciado vejamos no caso concreto se o sujeito passivo logrou 
efectuar tal comprovação.

No nosso caso, face ao probatório fixado cremos que deve ser seguido o bem fundamentado ci-
tado parecer do Mº Pº, quanto se refere à parcial demonstração da afectação de meios financeiros não 
sujeitos a declaração no ano de 2008.

Com efeito, muito embora o sujeito passivo afirme outras fontes de rendimento não sujeitas a 
declaração a verdade é que apenas conseguiu provar a obtenção do empréstimo de 300.000 Euros e sua 
afectação às compras de imóveis que efectuou.

Tendo justificado em parte a sua fonte de rendimentos há que aplicar a doutrina do supra citado 
acórdão do STA, proferido no âmbito do Processo 0734/09, de 19.05.2010, o qual é de considerar por 
ser mais actual que a jurisprudência citada pela recorrente, e de cuja fundamentação se apropriou a 
sentença recorrida, na qual nos revemos e para a qual remetemos, sendo despiciendo aqui reproduzi -la 
de novo. Ainda na mesma linha jurisprudencial podem ver -se os acórdãos Acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo:  179/12, de 07.03.2012, 188/12, de 07.03.2012, e 50/12 de 15.02.2012 todos 
disponíveis no site da DGSI.

Destacamos ainda que a consideração, para efeitos de quantificação (para menos) do imposto a 
liquidar por métodos indirectos, do montante justificado pelo sujeito passivo tem em consideração a 
natureza das normas em causa, relativas à incidência objectiva do imposto, a proibição constitucional de 
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presunções legais absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva, o disposto 
no artigo 73.º da LGT e, bem assim, a busca de uma interpretação conforme os princípios da igualdade, 
da capacidade contributiva, da tributação dos rendimentos reais e do Estado de Direito Democrático, 
como naquele aresto se refere, tirado no exercício das competências próprias de interpretação da lei que 
ao mais alto Tribunal da Jurisdição Administrativa e Fiscal são cometidas. Não se compreende, pois, 
nem se aceita, a referência da recorrente, (que, embora, sendo parte processual integra a organização 
do Estado Português, devendo por isso ter -se como pessoa de bem e isenta na efectivação das liquida-
ções tributárias), ao por si invocado “despotismo judicial” e à lembrança, despicienda, porque a temos 
sempre presente, de que os Tribunais têm a obrigação constitucional de se manterem vinculados à lei, 
em manifesto excesso de verbo, concerteza motivado por não ter sido efectuada a interpretação legal 
que propugna. Mas, a recorrente, convirá na clarividência do evangelho/adágio popular consubstanciado 
na expressão “A César o que é de César”.

Mostra -se acertado o julgamento contestado no presente recurso e a decisão é de confirmar ainda 
que tenha anulado o acto tributário na totalidade, o que está certo, uma vez que é manifesto o excesso  
na quantificação, que o fere de ilegalidade, competindo à Administração Fiscal repeti -lo, expurgado do 
excesso de tributação cometido, verificados que sejam os condicionalismos legais para o fazer não se 
aceitando que deva ser imputado ao contribuinte o ónus de fazer despoletar o mecanismo estatuído no 
artigo 91.º da LGT, quando o erro do excesso de quantificação é imputável à Administração Tributária 
o que reitera -se gera a nulidade do acto.

Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
I  - Tem lugar avaliação indirecta da matéria tributável quando o contribuinte evidencie manifes-

tações de fortuna previstas na tabela que consta do n.º 4 do art. 89.º -A da LGT.
II  - Quando se prova a existência de uma das manifestações de fortuna dos tipos aí previstos, cabe 

ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que a fonte 
das manifestações de fortuna evidenciadas não é rendimentos sujeitos a declaração em sede de IRS.

III  - Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta não basta ao contribuinte de-
monstrar que no ano em causa detinha meios financeiros de valor superior ao dos consumos realizados, 
mas também quais os concretos meios financeiros que afectou à realização de tais consumos sendo a 
melhor interpretação do art. 89.º -A, n.º 3, da LGT, a que exige que o contribuinte prove a relação cau-
sal de afectação de certo rendimento (não sujeito a tributação) a determinada manifestação de fortuna 
evidenciada.

IV  - Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se relevância à 
justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, pelo que a justificação mera-
mente parcial não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram 
tal manifestação de fortuna, sem prejuízo desta justificação relevar para efeitos da fixação presuntiva 
do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em negar 

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

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Garantia. Caducidade da Garantia. Reclamação Graciosa. Impug-
nação Judicial.

Sumário:

 I –  Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da 
prestação de garantia, esse efeito mantém -se, ainda que tenha sido declarada a 
caducidade da garantia por inobservância do prazo de decisão da reclamação 
graciosa, se for apresentada impugnação judicial na sequência do indeferimento 
daquela reclamação.
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 II –  É que, nos termos do disposto no art. 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal fica 
suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a 
decisão do pleito só ocorrerá quando se formar o caso decidido ou caso resolvido, 
quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a 
decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação administra-
tiva (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com fundamento 
em vícios geradores de anulabilidade.

Processo n.º 322/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Comercial Português, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Banco Comercial Português, S.A.” (adiante Executada, Reclamante 

ou Recorrida), invocando o disposto nos arts. 276.º e segs. do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT), reclamou judicialmente da decisão do Chefe do Serviço de Finanças do Porto 5 que 
a notificou para prestar garantia em ordem à suspensão da execução fiscal na sequência da impugnação 
judicial deduzida contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e, em 
consequência, anulou a decisão reclamada. Isto, em síntese, porque anuiu à tese da Executada, de que, 
tendo sido declarada a caducidade da garantia por ela prestada quando deduziu reclamação graciosa 
contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda, é de considerar que se mantém a suspensão 
da execução fiscal até que seja decidida a impugnação judicial deduzida contra a decisão que indefe-
riu parcialmente o recurso hierárquico interposto da decisão que, por sua vez, inferiu parcialmente a 
referida reclamação graciosa.

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com essa sentença e dela recorreu para este Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva 
motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«A. A douta sentença padece de erro de julgamento, em violação, nomeadamente, do disposto nos 
arts. 103º, 169º e 183º -A, todos do CPPT.

B. Alega o douto tribunal, em síntese, que, por virtude da garantia bancária n.º 879 -02 -0000827, 
prestada na execução 3379200501027158 e cuja caducidade foi entretanto declarada pelo órgão 
competente da Administração Tributária em 29.01.2007, a execução suspendeu -se, mantendo -se essa 
suspensão até à presente data,

C. uma vez que a decisão tomada na reclamação graciosa foi objecto de recurso hierárquico 
e a decisão deste foi impugnada judicialmente, pelo que ainda não teve lugar “a decisão do pleito” 
no que concerne à legalidade da liquidação de IRC em cobrança no processo de execução fiscal 
n.º 3379200501027158.

D. Entende, pois, o douto tribunal que, por força do disposto no art. 169º n.º 1 do CPPT, a execução 
fiscal mantém a sua suspensão na sequência da apresentação da garantia bancária, independentemente 
da caducidade daquela garantia, suspensão que se mantém até trânsito em julgado da decisão que vier 
a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, pois, devida qualquer outra garantia para obter o 
referido efeito suspensivo.

E. Ora, a Fazenda Pública discorda com o entendimento do douto tribunal, entendimento que 
além de ferir o sentido jurídico do disposto nos art.ºs 103º, 169º e 183º -A todos do CPPT, atenta contra 
vários princípios, nomeadamente o princípio da prossecução do interesse público.

F. Os princípios jurídicos subjacentes ao instituto da prestação de garantia idónea reconduzem -se à 
necessidade do Estado assegurar que o contribuinte, em caso de litígio com a Administração Tributária 
esteja em condições económicas de, finalizada a contenda – quando e se improcedente – cumprir com 
a quantia exequenda devida.

G. Este instituto consagra, pois, o princípio da prossecução do interesse público na conduta da 
Administração Fiscal, em todas as suas vertentes.

H. O instituto jurídico da prestação da garantia subsume -se, prima facie, à função primordial da 
Administração Tributária e de todo o complexo normativo tributário, ou seja, “…das normas que têm 
por objectivo assegurar a capacidade funcional do Estado, proporcionando -lhe os meios financeiros que 
suportam tanto a existência como do seu funcionamento” 3 [3 José Casalta Nabais, in Direito Fiscal, 
5ª edição, Almedina]

I. Ora, a necessidade de obtenção de receita fiscal é uma incumbência decorrente de um impera-
tivo constitucional previsto nos termos do art.º 103º da Constituição da República Portuguesa, o qual 
prescreve no seu n.º 1 que “[o] sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado 
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e outras entidades públicas…”, pois de outra forma não se poderá assegurar “…uma repartição justa 
dos rendimentos e da riqueza”.

J. Donde, a ratio do instituto da prestação da garantia é, pois, a de assegurar o pagamento da dívida 
tributária – a qual é inteiramente indisponível – efectivando -se, desse modo, os interesses públicos do 
Estado.

K. Feito este enquadramento e no tocante à caducidade da garantia, dispõe o n.º 1 do art.º 52º da 
LGT, n.º 1 e 5 do art.º 169º e 212º, ambos do CPPT, que a execução fiscal se suspende se for apresentada 
reclamação, recurso, impugnação judicial que tenham por objecto a discussão da legalidade da dívida 
exequenda ou se for recebida oposição à execução fiscal.

L. No entanto, para obter aquela suspensão deverá ser prestada garantia, nos termos previstos nos 
art.ºs 52º da LGT, 169º e 199º do CPPT.

M. Previa o então n.º 1 do art.º 183º -A do CPPT, norma aditada pela Lei 15/2001, de 5 de Junho, 
e entretanto revogada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que a garantia prestada para sus-
pender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição 
caducava se a reclamação graciosa não estivesse decidida no prazo de um ano a contar da data da sua 
interposição,

N. ou se a impugnação judicial, ou a oposição não estivessem julgados em 1ª instância no prazo 
de três anos a contar da data da sua apresentação (na redacção conferida pela Lei n.º 30 -B/2002, de 
30 de Dezembro).

O. Verifica -se, pois, que o legislador admitiu que devia conceder tratamentos diferentes a situações 
obviamente diferenciadas.

P. “A «voluntas legis» é claramente a de permitir ao contribuinte ver a sua reclamação ou qualquer 
outro dos procedimentos ou processos iniciados nos citados normativos rapidamente decididos, sem 
perder de vista o interesse de garantia de segura e certa cobrança da dívida exequenda e prevenção contra 
expedientes dilatórios do contribuinte” 4 [4 Acórdão do TCA Sul, processo 02154/07, de 12.02.2008].

Q. A ratio subjacente ao instituto da caducidade da garantia, em sede de reclamação graciosa, 
assenta no princípio da eficiência e do dever de decisão a que a Administração tributária está vinculada. 
Assenta, também, num princípio de racionalidade económica.

R. A Administração Tributária tem o dever de decidir em tempo útil.
S. Sendo que a garantia é prestada no interesse do Estado, implicando a sua manutenção custos 

para o executado, o protelamento de uma decisão da Administração Tributária não deve implicar custos 
para aquele, devendo, outrossim, esses custos ser devolvidos à Administração Tributária.

T. Princípios que também imperaram nas motivações do legislador [ao tempo] ao atribuir um 
prazo “razoável” para os tribunais produzirem uma decisão.

U. Resulta, assim, da leitura do art.º 183º -A, e de forma clara, que o legislador distinguiu o con-
tencioso administrativo, do contencioso judicial,

V. penalizando de forma distinta a demora na prolação em sede de contencioso administrativo, 
da demora em sede de contencioso judicial.

W. E se assim o fez é porque entendeu que o procedimento administrativo e o procedimento 
judicial são vias recursivas distintas e sem ligação entre elas que determine a continuação dos efeitos 
da caducidade no âmbito da nova via impugnatória,

X. não configurando a impugnação judicial como uma via recursiva da reclamação graciosa,
Y. pois, como é entendimento dos tribunais superiores, o sujeito passivo não está inibido de, em 

sede de impugnação judicial, esgrimir com vícios de que entenda padecer o acto tributário ainda que 
os não tenha suscitado em prévia reclamação graciosa.

Z. Utilizando o dizer de Joaquim Freitas da Rocha, in Lições de Procedimento e Processo Tributário, 
3ª edição, Coimbra Editora, pág. 261 “Assim, reclamação e impugnação são duas garantias distintas, 
com igualmente distintos espaços de actuação, apesar de terem em comum os objectivos (como vimos, 
a anulação dos actos tributários), os fundamentos (“qualquer ilegalidade”), a inexistência de efeito 
suspensivo da respectiva liquidação e, em certa medida, os prazos (em regra, 120 e 90 dias). Contudo, 
distinguem -se nos seguintes aspectos, em geral condensados no art.º 69.º do CPPT, em referência à 
reclamação graciosa”.

AA. Aliás, o prolongamento para o processo judicial de factos ocorridos no procedimento ad-
ministrativo, como a caducidade da garantia, implicaria a ideia de que a impugnação é um continuum 
processual da reclamação graciosa.

BB. Assentaria essa concepção na ideia de que a impugnação é a continuação da reclamação gra-
ciosa, e que a interposição da impugnação impediria que a decisão da reclamação graciosa se tornasse 
definitiva.

CC. Mas esta concepção colide com os princípios do Direito Administrativo e também com o 
princípio da separação de poderes, pois assentaria numa confusão entre Administração e Justiça e, 
portanto, entre a função de administrar e de julgar.
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DD. No entanto, o que se sabe é que a impugnação judicial é um processo autónomo, de natureza 
diferente da reclamação graciosa e mesmo nas situações em que a impugnação judicial é deduzida após 
o indeferimento da reclamação graciosa, a impugnação é um processo novo, numa instância diferente, 
cujo objecto mediato não é a decisão proferida no procedimento gracioso, mas o acto de liquidação.

EE. Em abono de que o procedimento gracioso e o processo judicial sã dois “litígios” distintos, 
a que a lei, e quanto às garantias, sabe e quer diferenciar, veja -se que o n.º 5 do 103º do CPPT diz que 
“Caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do art.º 69º, esta mantém -se, independentemente 
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço”.

FF. Que, em apontamento, Rui Duarte Morais, in A Execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, pág. 80 
clarifica dizendo que “O novo n.º 5 deste artigo esclarece também – e bem – uma outra situação que 
levantava dúvidas: se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a esta 
tiver sido atribuído efeito suspensivo pela administração fiscal, em razão de prestação de garantia, tal 
efeito suspensivo manter -se -á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, 
afirmativa (art.º 103º n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à impugnação é decorrência 
automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei), de tal efeito ter sido atribuído 
à reclamação, na condição óbvia de se manter a garantia prestada” (sublinhado nosso).

GG. Assim, da norma ora trazida, bem como da doutrina exposta, mais uma vez se pode concluir 
que a garantia prestada na sequência do procedimento de reclamação graciosa é dissemelhante da 
garantia prestada na sequência do processo judicial, configurando a lei fiscal, unicamente, a possibili-
dade de se poder aproveitar (estender) a garantia prestada e vigente no contencioso administrativo ao 
contencioso judicial.

HH. O que significa que a lei não prevê o aproveitamento da verificação e reconhecimento da 
caducidade ocorrida no decurso do procedimento administrativo ao processo judicial que lhe poderá 
suceder.

II. Vincando -se, mais uma vez, o distanciamento e a autonomia, para esse efeito, entre o proce-
dimento administrativo e o processo judicial, cujas proximidades são apenas aquelas que a lei expres-
samente prevê.

JJ. A caducidade da garantia prestada dentro das circunstâncias da reclamação não subsiste para 
além da extinção dessa mesma reclamação.

KK. Acresce notar que, a própria lei (art.º 183º A) reconhece competência exclusiva para apreciação 
da caducidade às entidades onde se encontra a correr o procedimento/processo,

LL. o que poderá conduzir a que, se o sujeito passivo não requerer o reconhecimento da caduci-
dade da garantia perante o órgão administrativo, já não pode, em sede de contencioso judicial, requerer 
que lhe seja reconhecida a caducidade por ter sido ultrapassado o prazo de um ano para decisão da 
impugnação administrativa.

MM. O pressuposto da caducidade foi o atraso na decisão da reclamação; com a impugnação 
esse pressuposto deixa de existir, pois não se pode fazer valer aqui a caducidade ocorrida em termos 
e condições distintas,

NN. só podendo requerer o reconhecimento da caducidade que seja verificada na pendência, 
agora, do processo judicial.

OO. Como se refere na doutrina vertida no acórdão do TCA Norte, processo 01611/04.0BEVIS, 
de 12.05.2005 “Se a garantia que está a ser exigida à executada se destina a conferir carácter suspensivo 
à executoriedade de uma liquidação que está a ser discutida em processo de impugnação judicial, só as 
vicissitudes desta impugnação podem determinar a caducidade da garantia que venha a ser prestada, 
sendo irrelevante que anteriormente haja decorrido uma reclamação que demorou mais de um ano a 
ser decidida, dado que esta garantia nenhuma conexão tem com essa reclamação”.

PP. Assim, entende a Fazenda Pública que, com a prestação da garantia, a execução fica suspensa 
até se decidirem definitivamente a impugnação administrativa e/ou a impugnação judicial, como decorre 
literaliter do disposto no n.º 1 do art.º 169º do CPPT,

QQ. e que a verificação e reconhecimento da caducidade da garantia, na sua pendência, só estende 
os efeitos da suspensão ao procedimento ou processo em que aquela foi verificada ou reconhecida.

RR. Donde, o entendimento do douto tribunal a quo de que, verificada a caducidade da garantia, 
a execução fica suspensa até à decisão do pleito, no sentido de que esta decisão é a decisão final do 
processo judicial, não se enquadra no espírito nem na letra da lei,

SS. que diferencia, e bem, o pleito gracioso do pleito contencioso (judicial),
TT. não podendo haver outro entendimento que não aquele que lê que o pleito fica decidido, 

no caso de impugnação administrativa, quando se formar o caso decidido ou resolvido e, no caso de 
processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial.

UU. A não ser assim, a ratio do art.º 183º -A ficaria despida de sentido, distorcendo -se a intenção 
do legislador (ao tempo) de querer penalizar, quer a delonga da administração tributária, quer a dos 
tribunais, pela falta de celeridade na instrução e decisão dos seus procedimentos/processos.
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VV. Mais, com o entendimento do douto tribunal a quo a Administração Tributária sairia pena-
lizado e sem misericórdia, que poderia ver o seu dever de arrecadação de receita irremediavelmente 
comprometida por, e sem atender a quaisquer outros condicionalismos, ter ultrapassado o tempo que a 
lei lhe faculta para decidir [a imensidão] o procedimento impugnatório gracioso.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 
recorrida, com as legais consequências» (1).

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.5 A Reclamante apresentou contra alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«a. Não obstante o reconhecimento da caducidade da garantia bancária número 879 -02 -0000827, 

efectuado nos termos do disposto no artigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, na redacção da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, em vigor à data da prestação da garantia, 
o processo de execução fiscal número 3379200501027158 mantém -se suspenso, nos termos dos arti-
gos 169.º e 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, até decisão final do pleito em 
sede de Impugnação Judicial, uma vez que os efeitos postulados no referido normativo se mantêm na 
íntegra;

b. Para efeitos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, considera -se 
ocorrer a “decisão do pleito” sempre que a questão decidenda esteja definitivamente decidida, não 
sendo passível de ser atacada administrativa ou contenciosamente (inimpugnável);

c. Estando actualmente pendente a Impugnação judicial da dívida subjacente à execução, nos 
termos do disposto no artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tal execução 
não pode seguir os seus termos, uma vez que se encontra suspensa desde 1 de Setembro de 2005, em 
virtude da prestação da garantia bancária número 879 -02 -0000827;

d. A tese sufragada pela Recorrente configura um favorecimento inadmissível da posição proces-
sual da Administração Tributária, não apenas porque a Reclamação Graciosa, enquanto meio tutelar 
primordial ao dispor dos administrados, deverá ser decidida com qualidade, rapidez e eficiência, mas 
também porque é a própria Administração Tributária quem controla os prazos decisórios, não devendo 
admitir -se uma interpretação legal em conformidade com a solução que lhe é mais favorável ou conso-
ante o que se afigurar mais conveniente em cada momento e em completo atropelamento dos direitos 
e garantias dos contribuintes;

e. Verifica -se, pois, que a interpretação efectuada pela Recorrente no âmbito do presente Recurso 
é errónea e ilegal na medida em que persiste em interpretar os efeitos constantes do artigo 183.º -A do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezem-
bro, desatendendo aos princípios que norteiam o sistema tributário, como o princípio da legalidade e 
desconsiderando, por completo, a intenção expressa pelo legislador aquando da introdução deste preceito 
legal no ordenamento jurídico -tributário;

f. Verifica -se, portanto, que a sentença recorrida analisou correctamente os factos que lhe foram 
submetidos, não merecendo qualquer censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra».

1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso com a seguinte fundamentação:

«1. A execução fiscal fica suspensa até à decisão do pleito, em caso de reclamação graciosa, 
impugnação judicial ou recurso judicial (reclamação) que tenham por objecto a legalidade da dívida 
exequenda desde que tenha sido prestada garantia que assegure o pagamento da dívida exequenda e 
do acrescido (art. 52º nºs 1/2 LGT, arts. 169º n.º 1 e 199º n.º 5 CPPT)

A decisão do pleito, adoptada pelo legislador como termo final do período de suspensão da exe-
cução fiscal, apenas ocorre com a formação de caso decidido ou resolvido na sequência de impugna-
ção administrativa (reclamação graciosa ou recurso hierárquico), ou de caso julgado na sequência de 
impugnação judicial ou recurso judicial (JORGE LOPES DE SOUSA Código de Procedimento e de 
Processo Tributário anotado e comentado 6.ª edição 2011 volume III p. 220)

A declaração de caducidade da garantia pelo órgão da administração tributária com competência 
para decidir a reclamação graciosa não obsta à manutenção do efeito suspensivo da execução, pelos 
seguintes motivos:

a) inexistência de previsão da cessação do efeito suspensivo nas normas constantes do art. 183º -A 
CPPT

b) a declaração de caducidade constitui uma sanção resultante da morosidade do procedimento 
tributário ou do processo judicial

c) o prosseguimento da suspensão da execução fiscal sem garantia subsequente à declaração 
de caducidade surge como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter que 
suportar a garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida de-
cisão (no sentido propugnado acórdãos STA -SCT 31.01.2008 processo n.º 21/08; 20.10.2010 processo 
n.º 1258/09 / na doutrina Jorge Lopes de Sousa ob. cit. Volume III p. 342)
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d) como consequência da premissa antecedente o efeito da caducidade da garantia declarada na 
pendência de reclamação graciosa prolonga -se pela subsequente impugnação judicial em que se continua 
a discutir a legalidade da dívida exequenda

Não sendo a suspensão da execução fiscal afectada pela caducidade da garantia prestada, a exi-
gência pela administração tributária de prestação de uma nova garantia para obtenção daquele efeito, 
até à decisão do pleito (segundo a interpretação da expressão antecedentemente sustentada) carece de 
fundamento legal».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Fazenda Pública no presente recurso é a de saber se a sentença 

fez correcto julgamento quando considerou que, declarada a caducidade, ao abrigo do disposto no 
art. 183.º -A do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, alterada pela 
Lei n.º 30 -B/2002, de 30 de Dezembro, da garantia prestada com vista à suspensão da execução fiscal na 
sequência da dedução de reclamação graciosa contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda, 
não pode a AT exigir nova garantia para suspender a execução fiscal, se a Executada, discordando da 
decisão daquela reclamação graciosa, bem como da decisão do recurso hierárquico que dela interpôs, 
veio a deduzir impugnação judicial.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«A) Em 28/06/2005, foi instaurado contra a ora Reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 3379200501027158, por dívida de IRC, do exercício de 2001, no valor de € 758 458,15 – cfr. fls. 1 
e 2 dos autos.

B) Em 19/07/2005, a ora Reclamante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação de IRC 
do exercício de 2001, com o n.º 2004 8510024453, em cobrança no processo executivo mencionada 
na alínea antecedente, a qual foi autuada sob o n.º 3379200594000528 – cfr. fls. 88 a 129 e 136 dos 
autos.

C) Em 29/07/2005 e 02/08/2005, a Reclamante efectuou pagamentos por conta no processo exe-
cutivo mencionado em A) no valor de € 172 094,51, imputados a imposto e € 6 579,43, imputados a 
juros de mora e taxa de justiça e acrescido – cfr. fls. 11 e 15 dos autos.

D) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças do Porto 4, de 09/08/2005, foi fixado em 
€ 762 530,00 o valor da garantia a prestar para suspender o processo executivo n.º 3379200501027158, 
tendo a ora Reclamante apresentado em 01/09/2005 a garantia bancária n.º 879 -02 -0000827, no mon-
tante acima referido – cfr. fls. 17 e 18 dos autos.

E) A Divisão de Justiça Administrativa e Contenciosa da Direcção de Finanças do Porto, por 
despacho de 29/01/2007, declarou a caducidade da garantia a que alude a alínea anterior, pelo facto 
de a reclamação graciosa não ter sido decidida no prazo de um ano a contar da sua apresentação – cfr. 
fls. 20 dos autos.

F) Em 28/12/2007, a reclamação graciosa mencionada em B) foi parcialmente deferida pela Di-
visão de Justiça Administrativa e Contenciosa da Direcção de Finanças do Porto – cfr. fls. 137 e 138 
dos autos.

G) Em 13/02/2008, a Reclamante interpôs recurso hierárquico da decisão de indeferimento parcial 
da reclamação graciosa, o qual foi considerado parcialmente procedente, por despacho de 18/06/2010, 
notificado por ofício datado de 04/04/2011 – cfr. fls. 174 a 197 e 201 a 228 dos autos.

H) Em 30/06/2011, a ora Reclamante impugnou judicialmente a decisão de indeferimento par-
cial do recurso hierárquico interposto do indeferimento parcial da reclamação graciosa mencionada 
em B) – cfr. fls. 230 a 247 dos autos.

I) Em 30/09/2011, no âmbito do processo executivo mencionado em A), a Chefe de Finanças 
Adjunta do Serviço de Finanças do Porto 5, emitiu um despacho com o seguinte teor:

“Face ao informado, verificando -se que:
A caducidade da garantia prestada nos autos ocorreu no decurso do processo de reclamação 

graciosa, que se encontra concluído;
A impugnação tem natureza judicial, pelo que a garantia prestada no anterior procedimento, da 

natureza administrativa, não age perante esta;
Determino a notificação do executado para, no prazo de 15 dias a contar da data da notificação, 

prestar garantia no valor de € 211.751,15, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do art. 199.º 
e n.º 1 do art.169.º do CPPT” – despacho reclamado – cfr. fls. 40 dos autos.

J) O despacho mencionado na alínea anterior foi notificado à Reclamante através do ofício 
n.º 11951/3190 -30, de 04/10/2011, remetido por correio com registo efectivado em 06/10/2011 – cfr. 
fls. 41 dos autos.

L) Em 12/10/2011, a Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao processo executivo 
n.º 3379200501027158, através do qual requeria, ao abrigo do art. 37.º do CPPT, a notificação dos 
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meios de defesa e prazo de reacção contra o despacho mencionado em I), cuja informação foi omitida 
na notificação referida na alínea antecedente – cfr. fls. 42 e 43 dos autos.

M) A Reclamante foi notificada da informação solicitada pelo ofício do Serviço de Finanças do 
Porto 5 com o n.º 12447/3190 -30, de 14/10/2011, que foi remetido por correio com registo efectivado 
em 17/10/2011 – cfr. fls. 48 e 49 dos autos.

N) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças do Porto 5, em 18/10/2011 – cfr. 
carimbo aposto a fls. 50 dos autos».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
2.2.1.1 A prestação de garantia, por via de regra, i.e., com excepção das situações em que a lei 

admite a sua dispensa, é uma condição imprescindível para obter o efeito suspensivo dos meios proce-
dimentais e processuais tributários em que se discute a legalidade da dívida exequenda. Vejamos:

Como é sabido, os actos tributários de liquidação de imposto – como o que deu origem à dívida 
exequenda (cfr. alínea A) dos factos provados) –, são susceptíveis de execução imediata através do pro-
cesso de execução fiscal. Assim, findo o prazo para o pagamento voluntário, é extraída pelos serviços 
competentes a certidão de dívida e remetida ao órgão periférico local competente, o qual, com base nessa 
certidão, instaura e promove a tramitação da execução fiscal, sendo considerado órgão de execução 
fiscal (arts. 88.º, n.ºs 1 e 4, 148.º, n.º 1, alínea a), 149.º, 150.º, n.º 1, e 152.º, n.º 1, do CPPT).

A execução fiscal, como decorre do n.º 3 do art. 36.º da Lei Geral Tributária (LGT) (2) e está pre-
visto no n.º 3 do art. 85.º do CPPT – «A concessão de moratória ou a suspensão da execução fiscal fora 
do casos previstos na lei, quando dolosas, são fundamentos de responsabilidade tributária subsidiária» 
–, não pode ser suspensa, a não ser nas situações em que a lei expressamente o permite.

Essa proibição de suspensão da execução fiscal é «um afloramento do princípio da indisponibili-
dade dos créditos tributários, genericamente enunciado no art. 30.º da LGT, que proíbe à administração 
tributária, fora de casos especialmente previstos, retardar a cobrança dos tributos» (3).

Entre os casos em que a lei admite a suspensão da execução fiscal contam -se a reclamação graciosa 
e a impugnação judicial da liquidação em que se discuta a legalidade da liquidação da dívida exequenda, 
desde seja prestada garantia idónea nos termos das leis tributárias ou a administração tributária tenha 
dispensado o executado da prestação da garantia, o que depende da verificação dos requisitos de que 
a lei faz depender essa dispensa (art. 52.º, n.ºs 1, 2 e 4, da LGT (4)).

Assim, embora a instauração de impugnação graciosa ou contenciosa contra o acto tributário não 
obste à sua imediata executoriedade, a lei admite que a execução fiscal se suspenda «até à decisão do 
pleito» nos casos previstos no artigo 169.º do CPPT, designadamente a reclamação graciosa ou a im-
pugnação judicial «que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda» (5), desde que tenha sido 
constituída garantia nos termos do art. 195.º ou prestada nos termos do art. 199.º, ambos do CPPT, ou 
tiver sido efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido ou tiverem 
sido nomeados bens à penhora pelo executado no prazo referido no n.º 6 do art. 199.º do CPPT e que 
sejam suficientes para aquele efeito (6).

Ou seja, a garantia é imprescindível para a obtenção do efeito suspensivo da execução, 
sendo apenas dispensada nos casos previstos na lei (art. 52.º, n.º 4 da LGT e art. 170.º do 
CPPT).

A garantia, como decorre do art. 169.º, n.º 1, do CPPT, mantém -se até à decisão do pleito, sendo 
que, nos termos do disposto no art. 183.º, n.º 2, do mesmo Código, só pode ser levantada, oficiosa-
mente ou a requerimento de quem a prestou, quando «no processo que a determinou tenha transitado 
em julgado a decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida», sendo que no n.º 3 do 
mesmo artigo se admite que o levantamento seja «total ou parcial consoante o conteúdo da decisão ou 
o pagamento efectuado».

No entanto, a Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, veio aditar ao CPPT o art. 183.º -A, pelo qual se passou 
a permitir aos interessados obter a declaração de caducidade da garantia prestada pelo contribuinte ou 
constituída pela administração tributária, sem perder o efeito suspensivo da execução, se a reclamação 
graciosa em que fosse discutida a legalidade da liquidação não fosse decidida no prazo de um ano ou a 
impugnação judicial em que fosse discutida essa legalidade não estivesse decidida, em 1.ª instância, no 
prazo de dois anos (ulteriormente alterado para três anos pela Lei n.º 30 -B/2002, de 30 de Dezembro, que 
aprovou o Orçamento do Estado para 2003), a contar da sua apresentação, prazos que eram acrescidos 
de seis meses caso houvesse lugar à produção de prova pericial; isto é, mesmo após a declaração de 
caducidade da garantia, se a reclamação graciosa ou a impugnação judicial não fossem decididas dentro 
dos prazos acima referidos, o processo de execução fiscal «continuaria suspenso, mesmo sem garantia, 
até ao momento em que estaria se a garantia se mantivesse, que é, como se refere no art. 169.º, n.º 1, do 
CPPT, o da «decisão do pleito»» (7).

As razões por que se estabeleceu esse regime de caducidade da garantia são indicadas na Pro-
posta de Lei n.º 53/VIII (8), que esteve na origem da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho: «Porque importa 
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responsabilizar a administração e os tribunais na condução célere e expedita do processo, determina -se 
o levantamento das garantias prestadas pelo contribuinte para suspender a execução, sempre que a re-
clamação graciosa não se encontre decidida no prazo de 12 meses ou a impugnação judicial não esteja 
julgada em primeira instância no prazo de 24 meses. Previne -se, assim, a imposição ao contribuinte de 
um encargo oculto por razões que lhe são alheias».

Tenha -se presente que o “encargo oculto” decorrente da prestação ou constituição da garantia 
resulta muito oneroso para o contribuinte, sobretudo tendo em conta que a garantia deve corresponder 
ao «valor da dívida exequenda, juros de mora contados até à data do pedido, com o limite de cinco 
anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores» (art. 199.º, n.º 5, do CPPT) e 
que, na ausência de um regime de caducidade, poderia manter -se por tempo indeterminado.

Como diz JORGE LOPES DE SOUSA, «este regime da caducidade tem como perceptível finali-
dade obstar a que os contribuintes sejam obrigados a suportar por período de tempo excessivo os efeitos 
negativos para os seus patrimónios que advêm da manutenção da penhora ou da garantia, efeitos esses 
ampliados pela inércia dos órgãos estaduais competentes para a tramitação dos processos. Por outro lado, 
a suspensão sem garantia subsequente à declaração de caducidade, aparece como uma compensação 
pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar a garantia durante um período de tempo 
que se considera suficiente para ser preferida decisão […]» (9).

É certo que o art. 183.º -A do CPPT veio a ser revogado pelo art. 94.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2007, nos termos da qual deixaram de 
caducar as garantias em que não se tivesse completado o prazo necessário para ocorrer a caducidade. 
E, apesar de a Lei n.º 40/2008, de 14 de Agosto, ter reintroduzido o art. 183.º -A do CPPT, deu -lhe uma 
nova redacção, restringindo agora o regime da caducidade da garantia ao casos em que a reclamação 
graciosa não for decidida no prazo de um ano a contar da sua apresentação (10).

No entanto, à situação sub judice é aplicável o regime do art. 183.º -A do CPPT na redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, pois à data em que entrou em vigor a Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro – 1 de Janeiro de 2007 (art. 163.º) –, que revogou aquele regime, os requisitos para 
a caducidade da garantia já estavam verificados. Por isso, e porque a reclamação graciosa deduzida 
pela Contribuinte contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda não foi decidida dentro do 
prazo de um ano, a AT declarou a caducidade da garantia prestada pela Executada em ordem a obter a 
suspensão do processo executivo (cfr. alíneas B), D) e E) dos factos provados).

2.2.1.2 A referida reclamação graciosa foi indeferida parcialmente, sendo que a Contribuinte 
interpôs recurso hierárquico dessa decisão e, na sequência do indeferimento parcial desse recurso, 
interpôs impugnação judicial (cfr. alíneas B), F), G) e H) dos factos provados).

Foi então que o órgão de execução fiscal, considerando que «[a] caducidade da garantia prestada 
nos autos ocorreu no decurso do processo de reclamação graciosa, que se encontra concluído» e que 
«[a] impugnação tem natureza judicial, pelo que a garantia prestada no anterior procedimento, da na-
tureza administrativa, não age perante esta», notificou a Executada para prestar garantia «nos termos 
e para os efeitos previstos no n.º 6 do art. 199.º e n.º 1 do art.169.º do CPPT» (cfr. alínea I) dos factos 
provados).

A Executada discordou dessa exigência e pediu a anulação do respectivo despacho em sede de 
reclamação deduzida ao abrigo dos arts. 276.º e segs. do CPPT. No seu entendimento, o processo de 
execução fiscal mantém -se suspenso na sequência da declaração de caducidade da garantia prestada 
e até à decisão final do pleito, com o trânsito em julgado da decisão a proferir no processo de impug-
nação judicial.

A Fazenda Pública contestou a pretensão da Reclamante com base na diferente natureza entre 
a reclamação graciosa e a impugnação judicial e sustentando que a lei «não prevê o aproveitamento 
da verificação e reconhecimento da caducidade ocorrida no decurso do procedimento administrativo 
ao processo judicial que lhe poderá suceder» e que «[a] caducidade da garantia prestada dentro das 
circunstâncias da reclamação não subsiste para além da extinção dessa mesma reclamação».

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deu razão à Reclamante e anulou a decisão 
reclamada. Isto, em síntese, porque entendeu que, uma vez que a decisão proferida na reclamação 
graciosa foi objecto de recurso hierárquico e a decisão deste foi impugnada judicialmente, não pode 
considerar -se que tenha ainda havido decisão do pleito, que só ocorrerá quando se formar o caso de-
cidido ou caso resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, ou 
seja, com o trânsito em julgado da impugnação judicial. Chamou ainda à colação, em abono da sua 
tese, o disposto no n.º 5 do art. 103.º do CPPT.

A Fazenda Pública recorreu da sentença. Se bem interpretamos as alegações de recurso e res-
pectivas conclusões, insiste no entendimento de que a diversa natureza e autonomia do processo de 
impugnação judicial relativamente ao procedimento de reclamação graciosa levam à conclusão de que 
a lei «não prevê o aproveitamento da verificação e reconhecimento da caducidade ocorrida no decurso 
do procedimento administrativo ao processo judicial que lhe poderá suceder».
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Assim, como deixámos dito, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença 
fez ou não correcto julgamento quando considerou que, declarada a caducidade, ao abrigo do disposto 
no art. 183.º -A do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, da garantia 
prestada com vista à suspensão da execução fiscal na sequência da dedução de reclamação graciosa 
contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda, não pode a AT exigir nova garantia para sus-
pender a execução fiscal, se a Executada, discordando da decisão daquela reclamação graciosa, bem 
como da decisão do recurso hierárquico que dela interpôs, veio a deduzir impugnação judicial.

2.2.2 DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NAS SITUAÇÕES EM QUE, TENDO SIDO 
DECLARADA A CADUCIDADE DA GARANTIA PRESTADA COM A RECLAMAÇÃO GRACIOSA, 
TENHA SIDO DEDUZIDA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL

Como bem considerou a Juíza do Tribunal a quo, após referir a legislação aplicável, a questão 
passa por saber quando, tendo sido deduzida reclamação graciosa contra a liquidação que deu origem 
à dívida exequenda, se pode considerar que ocorreu a decisão do pleito para os efeitos do n.º 1 do 
art. 169.º do CPPT.

Na verdade, a execução fiscal deve ficar suspensa até esse momento quando tenha sido prestada 
garantia, ainda que esta venha a ser declarada caduca, como decorre do art. 183.º -A do CPPT, nos 
termos que deixámos já referidos.

Tal como o fez a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, também nós, para indagarmos 
o momento em que termina a suspensão da execução fiscal, nos socorreremos dos ensinamentos de 
JORGE LOPES DE SOUSA, que afirma:

«[…] a suspensão só terminará quando não houver possibilidade de impugnação administrativa 
ou contenciosa da decisão que for proferida nos processos referidos.

Isso sucederá, no caso de processos judiciais com o trânsito em julgado da decisão, que ocorre 
logo que ela não seja susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação nos termos dos artigos 668.º 
e 669.º do CPC (art. 677.º do mesmo Código). No caso de impugnação administrativa, deverá entender-
-se que a questão fica decidida quando se formar o chamado caso decidido ou caso resolvido, o que 
ocorre quando a decisão da administração tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com 
fundamento em vícios geradores de anulabilidade. [sublinhado nosso]

Terminado o período de suspensão, a execução fiscal prosseguirá, no caso de improcedência total 
ou parcial da impugnante, na respectiva medida, ou terminará no caso de procedência total» (11).

Especificamente para as situações em que tenha havido declaração de caducidade da garantia, 
diz o mesmo Autor:

«[…] o processo de execução fiscal continuaria suspenso, mesmo sem garantia, até ao momento 
que estaria se a garantia se mantivesse, que é, como se refere no art. 169.º, n.º 1, do CPPT, o da «deci-
são do pleito». Deverá entender -se que o pleito fica decidido, no caso de impugnação administrativa, 
quando se formar o chamado caso decidido ou caso resolvido e, no caso de processo judicial, quando 
ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial» (12).

Ou seja, no caso de ter sido prestada garantia na sequência de reclamação graciosa deduzida 
contra a liquidação do tributo que deu origem à dívida exequenda em ordem a obter a suspensão da 
execução fiscal, esta suspensão só cessa, quer a garantia se mantenha, quer tenha havido declaração de 
caducidade da garantia, quando a decisão proferida naquela reclamação graciosa já não seja susceptível 
de impugnação administrativa ou contenciosa, esta com fundamento em vícios geradores de anulabi-
lidade (13); dito de outro modo, quando estiver definitivamente decidida a controvérsia entre a AT e a 
Contribuinte. Na verdade, a decisão da reclamação graciosa susceptível de ser considerada decisão do 
pleito para os referidos efeitos será aquela que já não seja susceptível de impugnação judicial por via 
administrativa – recurso hierárquico (art. 76.º, n.º 1, do CPPT) – ou contenciosa – impugnação judicial 
(arts. 97.º, n.º 1, alínea c), e 102.º, n.º 2, do CPPT). Só nesses casos se poderá falar na formação de caso 
decidido ou caso resolvido. Como lapidarmente ficou dito na sentença recorrida «Até lá, a liquidação 
exequenda não se considera estabilizada na ordem jurídica».

Ora, no caso sub judice a Executada reclamou graciosamente da liquidação que deu origem à 
dívida exequenda e interpôs recurso hierárquico da decisão que a indeferiu parcialmente, bem como, 
na sequência do indeferimento parcial desse recurso, deduziu impugnação judicial (cfr. alíneas B), F), 
G) e H) dos factos provados). O que significa, como bem realçou a Juíza do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto, que não pode considerar -se verificada a decisão do pleito enquanto não transitar em 
julgado a decisão a proferir naquela impugnação judicial.

Salvo o devido respeito, a questão nada tem a ver com a reconhecidamente diferente natureza 
entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, nem sequer com uma qualquer solução de 
continuidade da garantia entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, mas tão -só com a 
estabilidade da relação jurídico -tributária a que se refere a liquidação que deu origem à dívida 
exequenda.
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Nesse sentido aponta também o n.º 5 do art. 103.º, do CPPT, na redacção da Lei n.º 15/2001, de 5 de 
Junho, como igualmente bem referiu a Juíza do Tribunal a quo. Na verdade, nesta norma legal, depois 
de no número anterior se referir que «A impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do 
contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo 
tribunal, com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º», estatui -se: 
«Caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69.º, esta mantém -se, independentemente 
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço». 
O que parece significar, sem margem para dúvida, que a garantia que haja sido prestada quando da 
reclamação graciosa da liquidação da dívida exequenda em ordem a obviar à instauração da execução 
fiscal (14) se mantém, em ordem ao mesmo efeito, quando for deduzida impugnação judicial contra o 
mesmo acto tributário. E, se assim é nos casos em que a garantia visa obviar à instauração da execução 
fiscal porque seria diferente nos casos em que a garantia visa obviar à prossecução da execução, mesmo 
que tenha sido declarada a sua caducidade?

Seria, aliás, curioso saber se o órgão de execução fiscal, extraindo todas as consequências da tese 
que sustenta, permitiria o levantamento da garantia prestada caso não se tivesse verificado a declaração 
da respectiva caducidade.

No sentido de que a suspensão da execução fiscal se mantém nas situações em que seja apresentada 
impugnação judicial na sequência de reclamação graciosa a que tenha sido atribuído efeito suspensivo, 
se pronuncia também RUI DUARTE MORAIS, que afirma textualmente:

«O novo n.º 5 deste artigo esclarece também – e bem – uma outra situação que levantava dúvidas: 
se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a esta tiver sido atribuído 
efeito suspensivo pela administração tributária, em razão de prestação de garantia, tal efeito suspensivo 
manter -se -á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, afirmativa (art.º 103º, 
n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à impugnação é decorrência automática (indepen-
dentemente de despacho ou requerimento, diz a lei) de tal efeito ter sido atribuído à reclamação, na 
condição óbvia de se manter a garantia prestada» (15).

E, salvo melhor opinião, nem esta condição referida na parte final do excerto citado – ma-
nutenção da garantia prestada – pode ser lida com o alcance pretendido pela Recorrente. É que, 
nos termos que deixámos referidos, a lei faz equivaler à manutenção da garantia prestada a sua 
caducidade.

Ainda neste sentido, CARLA RIBEIRO afirma:
«[…] convém ainda referir que uma vez caducado o direito à garantia o mesmo não pode ser 

repristinado caso o contribuinte não concorde com a decisão da reclamação e decida impugná -la 
judicialmente. É que não faz sentido que a garantia possa caducar ou deixar de ser exigível, por omis-
são da decisão administrativa e posteriormente possa ser exigida em consequência de impugnação 
judicial» (16).

Não se trata, de modo algum, de responsabilizar a AT pelos atrasos na decisão da impugnação 
judicial, mas apenas de reconhecer que a declaração de caducidade da garantia não pode acarretar para 
o contribuinte efeitos nefastos que não se verificariam caso a garantia se mantivesse.

Também o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte invocado pela Recorrente – proferido 
em 12 de Maio de 2005, no processo com o n.º 01611/04.0BEVIS (17) – não permite retirar argumento 
algum em favor da tese da Recorrente, uma vez que a situação fáctica aí em debate era bem diversa, 
não tendo havido prestação de garantia em sede de reclamação graciosa. O que aí se ponderou foi a 
irrelevância das vicissitudes da reclamação graciosa sobre a exigência da prestação de garantia efectuada 
em sede de impugnação judicial.

A sentença recorrida, que decidiu no sentido apontado, não merece censura alguma; ao invés, 
é de louvar a sua cuidada fundamentação e o acerto da decisão. Por tudo isto, o recurso não merece 
provimento, como decidiremos a final.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da prestação de garan-

tia, esse efeito mantém -se, ainda que tenha sido declarada a caducidade da garantia por inobservância 
do prazo de decisão da reclamação graciosa, se for apresentada impugnação judicial na sequência do 
indeferimento daquela reclamação.

II  - É que, nos termos do disposto no art. 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal fica suspensa 
até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá 
quando se formar o caso decidido ou caso resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabi-
lizada na ordem jurídica, por a decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação 
administrativa (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com fundamento em vícios 
geradores de anulabilidade.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. – Francisco Rothes (relator) – Fernanda Maçãs – Casimiro Gon-
çalves.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) Diz o art. 36.º, n.º 3, da LGT: «A administração tributária não pode conceder moratórias no pagamento das obrigações 

tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei».
(3) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 

6.ª edição, volume I, anotação 3 ao art. 85.º, págs. 694/695.
(4) Diz o art. 52.º da LGT, nos seus n.ºs 1, 2 e 4:
«1. A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude de pagamento em pres-

tações ou reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou 
inexigibilidade da dívida exequenda.

2. A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia idónea nos termos das 
leis tributárias.

[…]
4. A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua 

prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penho-
ráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de 
bens não seja da responsabilidade do executado.

[…]».
(5) Quanto ao alcance da expressão «legalidade da dívida exequenda» e sua distinção do conceito de «legalidade da 

liquidação da dívida exequenda», utilizado noutras normas legais, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, 
anotação 3 ao art. 169.º, pág. 208.

(6) Sobre a suspensão da execução fiscal, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao art. 169.º, 
págs. 207/208.

(7)  JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 183.º -A, pág. 342.
(8) Proposta publicada no Diário da Assembleia da República, II série A, n.º 19/VIII/2, suplemento de 14 de Dezembro 

de 2000, págs. 363 -(2) a 363 -(6) e que pode também ser encontrada na íntegra em http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.
doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c7561565a4a53556c305a5
86776634842734e544d74566b6c4a5353356b62324d3d&fi ch=ppl53 -VIII.doc.

(9) Ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 183.º -A, pág. 342.
(10) Assim, apesar de a Lei n.º 40/2008 dizer que «[p]rocede à 15.ª alteração ao Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, repondo o regime jurídico da caducidade das garantias prestadas em processo tributário», a verdade é que não se 
trata de uma verdadeira reposição do anterior regime, mas de um novo regime, mais restrito, sob a perspectiva dos contribuintes, 
uma vez que apenas aplicável à reclamação graciosa e já não, como anteriormente, também à impugnação judicial e à oposição 
à execução fiscal. Acresce que deixou também de se prever o direito à indemnização ao contribuinte pelos encargos que este 
tenha suportado com a prestação da garantia, se esta caducar.

(11)  Ob. cit., volume III, anotação 9 ao art. 169.º, pág. 220.
(12) Ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 183.º -A, pág. 342.
(13) Como é sabido, relativamente aos vícios geradores de nulidade, a impugnação judicial não fica sujeita a prazo 

(art. 102.º, n.º 3, do CPPT).
(14) Quanto ao âmbito da aplicação da garantia prevista na alínea f) do art. 69.º do CPPT e distinguindo -o do da garantia 

prevista no art. 169.º, n.º 2, do mesmo Código, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 9 ao art. 69.º, pág. 637.
(15) A Execução Fiscal, 2.ª edição, Almedina, pág. 80.
(16) Tese de pós -graduação em Direito Fiscal sob o tema A Garantia Idónea, publicação on line do Centro de Investigação 

Jurídico Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pág. 23, disponível em http://www.cije.up.pt/publica-
tions/garantia -id%C3%B3nea

(17) Disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/16c4fcdb8c773b6e8025700500565
ab4?OpenDocument. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Oposição. IRS. Liquidação adicional. Notificação. Contra -ordenação fiscal. Obrigação 
legal de comunicação do domicílio fiscal. Presunção inilidível. art. 45º, n.º 6, da LGT.

Sumário:

 I —  Da conjugação das disposições constantes dos nºs 2 e 3 do art. 19º da LGT impende 
sobre os sujeitos passivos a obrigação legal de comunicarem o respectivo domi-
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cílio fiscal à Administração Tributária, bem como qualquer alteração do mesmo, 
presumindo -se que as notificações por carta registada se consideram feitas no 3º 
dia útil ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja 
útil (art. 39º, n.º 1, do CPPT).

 II —  A presunção prevista no n.º anterior considera -se legítima se a notificação for 
efectuada nos termos legais, designadamente que a carta registada seja enviada 
para o domicílio da pessoa a notificar, em conformidade com os dados fornecidos 
pelo contribuinte.

 III —  No caso de notificações de IRS, segundo o art. 92º do CIRS, a liquidação ainda que 
adicional, efectua -se no prazo e nos termos previstos nos arts. 45 e 46º da LGT, 
pelo que, nos termos do n.º 6 deste último preceito, as notificações sob registo se 
consideram validamente efectuadas no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia 
útil seguinte a esse quando esse dia não seja útil, sendo tal presunção inilidível 
para efeitos de evitar a caducidade da liquidação.

 IV —  O n.º 6 do art. 45º da LGT contém uma presunção inilidível de notificação para 
efeitos de contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação, que não afronta 
a garantia constitucional consagrada no art. 268º, n.º 3, da CRP, porque tem um 
âmbito restrito destinado a assegurar que o acto de liquidação foi efectivamente 
praticado pela Administração tributária no prazo legal, sob pena de caducidade, 
devendo, no entanto, nesse prazo incluir -se a dilação da notificação.

 V —  A presunção consagrada no n.º 6 do art. 45º da LGT tem subjacente a regra do 
art. 331º, nº1, do Código civil em que a caducidade é afastada com a mera prática 
tempestiva do acto, independentemente do conhecimento da sua prática pelos 
destinatários, o que está em consonância com a razão de ser da caducidade, cujo 
fim é o de preestabelecer o tempo durante o qual o direito pode ser exercido, sob 
penas de não mais o poder ser, e sendo a natureza do instituto idêntica quer no 
direito civil quer no direito público, não se vislumbram razões para tratamento 
diferenciado.

 VI —  As notificações das decisões cominatórias de coimas, não se inserindo no âmbito 
do art. 38º, n.º 1, do CPPT, não carecem de ser realizadas por via postal sob AR, 
mas, tratando -se de acto sancionatório, tendo as notificações sido remetidas por 
vi postal sido devolvidas ainda que por facto imputável ao destinatário, tornava-
-se necessário assegurar o envio de uma segunda carta registada e a faculdade 
da invocação do justo impedimento, por aplicação do n.º 2 do art. 39º do CPPT.

Processo n.º 331/11 -30.
Recorrente: Eduardo Castillo San Martin
Recorrido: Fazenda Pública e Outros.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - RELATÓRIO
1.Eduardo Castillo San Mantín, com os demais sinais constantes dos autos, deduziu Oposição 

contra a liquidação de IRS de 2003 e coima, no valor total de € 2.104,34, alegando a caducidade do 
direito à liquidação por não ter sido notificado no prazo de caducidade e a inexigibilidade do IRS e 
coima fiscal, tendo a mesma sido julgada improcedente por sentença proferida pela Mmª Juíza do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

2. Inconformado com tal decisão, veio o oponente interpor recurso, ao abrigo dos artigos 280º, 
nº1, e 282º, n.º 1, do CPPT, alegando, nas suas conclusões, que:

1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz a quo que 
indeferiu a oposição judicial que deu origem aos autos identificados á margem.

2. A oposição foi apresentada na sequência da citação do Recorrente no processo de execução 
n.º 1350200801007076 e apensos, para que este procedesse ao pagamento de uma dívida de IRS do 
ano de 2003 e coima aplicada com referência ao mesmo período.

3. O Meritíssimo Juiz a quo considerou as dívidas em causa legalmente exigíveis e, consequen-
temente, passíveis de cobrança coerciva

4. O Recorrente, com o devido respeito, discorda deste entendimento, considerando as liquidações 
efectuadas ineficazes e as dívidas, objecto da discussão, inexigíveis.

5. No que respeita à dívida de IRS, o Meritíssimo Juiz a quo concluiu que a dívida é exigível por-
quanto, tratando -se de um contribuinte não residente em território nacional sem representante fiscal 
nomeado, não há lugar às notificações previstas no art. 92.º do CIRS, conforme resulta do previsto 
no art. 130.º do CIRS.
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6. Nessa medida, e não obstante reconhecer que as notificações não foram devidamente efectuadas 
e efectivamente recebidas, o Meritíssimo Juiz a quo considerou que esta questão é totalmente irrelevante 
porquanto a Administração Fiscal não estaria obrigada a efectuar qualquer notificação.

7. O Recorrente discorda em absoluto deste entendimento por considerar que referido normativo 
viola o Direito Comunitário na medida em que a obrigação legal nele imposta condiciona, de forma 
demasiado gravosa, as liberdades de circulação de pessoas e capitais e de estabelecimento, previstas 
nos art. 18º e 56.º do Tratado CE e nos artigo 36.º e 40.º do Acordo EEE.

8. Este entendimento resultado do Comunicado da Comissão Europeia 1P/09/288, de 19 -02 -2009, 
disponível em www.europa.eu, o qual originou um processo contra Portugal junto do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias que corre termos sob o número C -267/09.

9. Com os fundamentos invocados, o Meritíssimo Juiz a quo deveria ter recusado a aplicação do 
referido do art. 130.º do CIRS ã situação em análise por violação do Direito Comunitário.

10. Caso este Tribunal assim o entenda, poderá a questão ser suscitada junto do próprio Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, mediante reenvio prejudicial, nos termos previstos no art. 234.
º do Tratado CE.

11. Não sendo aplicável o regime de dispensa de notificações previsto no art. 130.º do CIRS, a 
Administração Fiscal estaria obrigada a fazer as notificações nos termos previstos tanto no CIRS, 
como no CPPT.

12. A questão da validade dessas notificações assume, por isso, relevância processual.
13. Nessa medida, cumpre, então, avaliar se, no caso concreto, foram cumpridos os requisitos 

formais e legais previstos em matéria de notificações.
14. Resulta do probatório que as notificações da liquidação de IRS e juros compensatórios foram 

enviadas para a “R ……………..”, sem qualquer indicação do número de porta, razão pela qual o 
funcionário dos CTT escreveu como fundamento para devolução “endereço insuficiente”.

15. O facto de constar da “Confirmação de dados de Identificação/Inscrição” uma morada incom-
pleta, como vem descrito na fundamentação da sentença, não é suficiente para imputar ao Recorrente 
a ausência de notificação válida, uma vez que o preenchimento desta declaração coube a um terceiro 
que invocou a qualidade de gestor de negócios.

16. Ora, nos termos do art. 268º, n.º 1 do CC, aplicável por remissão do art. 17.º da LGT, a gestão 
de negócios não é eficaz em relação ao Recorrente se não for por ele ratificado.

17. Acresce que a regra geral para as notificações, em matéria de IRS, vem prevista no art. 149.º do 
CIRS, que dispõe que as notificações postais devem ser feitas no domicílio do notificando por simples 
carta registada, considerando -se a notificação efectuada no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia 
útil seguinte a esse, caso esse dia não seja útil.

18. Esta é, no entanto, uma presunção ilidível  - cfr. n.º 2 do art. 39.º do CPPT, aplicável por 
remissão expressa do n.º 5 do art. 149.º do CIRS.

19. Estando demonstrado, como está, que as notas de liquidação foram devolvidas à Adminis-
tração Fiscal, não pode, naturalmente, operar a referida presunção legal, pelo que o Recorrente não 
pode considerar -se notificado.

20. Como escreve JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
anotado e comentado, Vol. I, 2006, Áreas Editora, pág. 353, nota 3, “tal presunção apenas vale nos 
casos em que a carta não seja devolvida, como se pressupõe no n.º 2 (…)”.

21. No entanto, apesar de ter conhecimento da devolução das notas de liquidação e dos motivos 
para tal, a Administração Fiscal não efectuou qualquer outra diligência com vista à notificação do 
Recorrente.

22. Atendendo ao fundamento pelo qual as notas de liquidação foram devolvidas, a Administração 
Fiscal poderia ter feito uso de outros meios de notificação legalmente previstos, nomeadamente da 
notificação edital a que se refere o n.º 4 do art. 149.º do CIRS.

23. Podia — tal como se verificou em relação à citação para o processo de execução — requerer 
a colaboração das autoridades espanholas, ao abrigo das diversas directivas em matéria de assistência 
mútua em matéria de cobrança de impostos.

24. A Administração Fiscal escolheu não o fazer, violando o principio geral e constitucional 
(cfr. n.º 3 do art. 268.º da CRP), e também princípio geral em matéria fiscal, que os actos que afectem 
direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes 
sejam validamente notificados, conforme dispõe o art. 36.º do CPPT.

25. No caso em apreço, não obstante a liquidação ter sido efectuada em Dezembro de 2007 — no 
prazo do art. 45.º da LGT  -, a mesma não foi válida e correctamente notificada ao Recorrente, nem no 
prazo de caducidade — que terminaria a 31 de Dezembro de 2007  -, nem posteriormente.

26. Dúvidas não subsistem, pois, quanto à subsumpção da presente situação ao previsto na 
alinea e) do n.º 1 do art. 204,º do CPPT: a “falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de 
caducidade”.
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27. Tem, por isso, razão o Recorrente ao alegar e demonstrar a ausência de notificação da liqui-
dação de IRS de 2003 como fundamento de oposição à execução, carecendo de fundamento a decisão 
do Meritíssimo Juiz a quo que, nessa medida, terá que ser revogada.

28. No que respeita à coima aplica, recorde -se que nos arts. 70º, n.º 2, e 78º, n.º 2, do RGIT vem 
consagrada a obrigação legal de notificação do contribuinte, em concretização dos preceitos consti-
tucionais em matéria de direito sancionatório, previstos nos arts. 30.º e seguintes da CRP.

29. Nessa medida, e por remissão do RGIT, em processo de contra -ordenação, as notificações 
serão efectuadas nos termos e de acordo com as regras previstas no CPPT, mais concretamente com 
o disposto nos arts. 36º e seguintes.

30. Assim sendo, e como o Meritíssimo Juiz a quo reconhece, a notificação da aplicação de coima 
deveria ser efectuada mediante carta registada com aviso de recepção, o que se terá verificado.

31. No entanto, e contrariamente ao alegado pelo Meritíssimo Juiz a quo, o facto de o aviso de 
recepção não ter sido assinado permite concluir, necessariamente, que as cartas não foram recepcio-
nadas e, portanto, que delas não foi dado conhecimento ao Recorrente.

32. O entendimento do Meritíssimo Juiz a quo é sustentado no disposto no n.º 5 do art. 39.º do 
CPPT porquanto “(...) o facto de a carta ter sido devolvida sem assinatura do aviso de recepção em 
nada colide, pois presume -se que a notificação foi efectuada”.

33. Sustenta, ainda, o Meritíssimo Juiz a quo que “(..) incumbia ao oponente ilidir esta presunção, 
demonstrando justo impedimento ou impossibilidade de comunicação da alteração da residência.”

34. Ora, tendo a notificação sido devolvida por não ter sido efectivamente recebida, prevê o 
referido n.º 5 do art. 39.º do CPPT que “(...) a notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à de-
volução por nova carta registada com aviso de recepção, presumindo -se a notificação se a carta não 
tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo de (...)”.

35. Ou seja, a presunção de notificação prevista na parte final do referido n.º 5 a que o Meritís-
simo Juiz a quo se refere é apenas aplicável à segunda notificação que, obrigatoriamente, tem que ser 
efectuada, no caso de a primeira vir devolvida.

36. Não tendo havido sequer uma segunda tentativa de notificação, não se pode invocar qualquer 
presunção de notificação.

37. Carece, assim, de provimento o entendimento do Meritíssimo Juiz a quo ao considerar que a 
presunção prevista na parte final do n.º 5 do art. 39º do CPPT é aplicável no caso em apreço.

38. No entender do Recorrente, resulta, pois, demonstrado que a notificação da decisão de apli-
cação de coima não foi validamente notificada ao Recorrente, não sendo a dívida em causa exigível.

39. Em conclusão, e face a tudo o que vem exposto, o Recorrente permite -se concluir que a falta 
de notificação dos actos administrativos — sejam eles tributários, sejam de aplicação de coimas  - im-
plica a ineficácia dos mesmos, que não poderão ser oponíveis ao contribuinte.

40. A consequência directa da ineficácia do acto é, naturalmente, a inexigibilidade das dívidas 
cuja cobrança coerciva a Administração Fiscal pretende levar a cabo. Não tendo havido qualquer 
notificação válida relativamente às dívidas exequendas, estas não se venceram, nem são exigíveis.

41. A omissão de notificação válida ao contribuinte do acto de liquidação, ao afectar a eficácia 
do acto tributário, inquina também os requisitos intrínsecos do título executivo, nomeadamente e em 
especial, impossibilitando que a obrigação tributária se torne exigível e exequível.

42. Prevê a alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT que a oposição possa assentar em “quaisquer 
fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não 
envolvam a apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda (…)”.

43. Resulta desta norma que também é fundamento de oposição à execução a ausência de um 
pressuposto legal do processo executivo: a exigibilidade da dívida.

44. Está, por esta razão, em falta um pressuposto essencial para que a cobrança coerciva das 
dívidas possa ser, legitimamente, efectuada no âmbito de um processo de execução fiscal.

Nestes termos e nos melhores de Direito, que Vs. Ex.as certamente suprirão, deve ser julgado 
procedente, por provado, o presente recurso, e consequentemente, ser revogada a sentença preferida 
em 1ª instância, com as demais consequências legais.

Assim, farão V. Exas a já costumada JUSTIÇA!
3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido da procedência do re-

curso.
4. Não foram produzidas contra -alegações
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir
II - FUNDAMENTOS
1. OS FACTOS
De acordo com os elementos existentes nos autos, apurou -se a seguinte matéria de facto:
a) O oponente em 06/06/2003, através da “Confirmação de dados de Identificação/Inscrição” 

indicou como sua morada “R ………………, ………………” (fls. 9 e 33 do processo administrativo 
apenso);
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b) No Termo de Declaração do Imposto Municipal de SISA, lavrado em 07/10/2003, no Serviço de 
Finanças de Caldas da Rainha, é indicada como residência do oponente “Calle …………….., n.º ….., 
Madrid” (fls. 24 dos autos);

c) Em 02/02/2008, pelo Serviço de Finanças de Caldas da Rainha foi instaurado o processo de 
execução fiscal n.º 1350200801007076, relativo a IRS de 2003 e coima fiscal, no montante total de 
€ 2.104,34 (fls. 27 dos presentes autos e 3 e 4 do apenso);

d) A liquidação relativa ao IRS referido na alínea anterior resulta da venda do prédio a que se 
refere a alínea b) e à omissão da declaração de rendimentos referentes a mais -valias (categoria G) 
(fls. 27 dos autos e 5, 6, 10 e 11 do processo administrativo apenso);

e) A liquidação referida na alínea anterior foi efectuada em 30/11/2007 e remetida para o domicílio 
fiscal do oponente, por cartas registadas, as quais foram devolvidas com a indicação de “Desconhe-
cido” e “Endereço insuficiente” (fls. 25 e 26);

f) Em 23/07/2009 o oponente foi citado para os termos da execução (fls. 27);
g) Em 29/07/2009 foi apresentada no Serviço de Caldas da Rainha a presente oposição (cfr. 

carimbo aposto na petição inicial de fls. 4).
O Tribunal formou a sua convicção com base nos documentos indicados relativamente a cada 

um dos factos os quais não foram impugnados
Não existem outros factos provados ou não provados para além dos referidos supra.
2. DO DIREITO
2.1. Delimitação do objecto do recurso e questão a apreciar e decidir
Com interesse para a resolução do caso, resulta da matéria dada como provada que, o oponente, atra-

vés da “Confirmação de dados de Identificação/Inscrição indicou como sua Morada “R ………………….., 
……………..”, para a qual foi, 30/11/2007, remetida liquidação relativa a IRS de 2003 e coimas, por 
cartas registadas.

Por sua vez, “No Termo de Declaração do Imposto Municipal de SISA, lavrado em 07/10/2003, no Ser-
viço de Finanças de Caldas da Rainha, é indicada como residência do oponente “Calle ……………………, 
n.º ….., Madrid” (fls. 24 dos autos);

Em 2/2/2008 foi instaurado processo de execução fiscal pelo Serviço de Finanças de Caldas da 
Rainha, tendo ao oponente sido citado em 23/7/2009.

Em 29/7/2009 deduziu o oponente oposição contra a referida execução, com fundamento na 
caducidade da liquidação, o que foi julgado improcedente por sentença proferida pela Mmª Juíza do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

Para tanto, ponderou a Mmª Juíza:
• “Nos termos do artigo 130º, n.º 1, do CIRS, os não residentes que obtenham rendimentos sujeitos 

a IRS devem, para efeitos tributários, designar uma pessoa singular ou colectiva com residência ou 
sede em Portugal para os representar perante a Direcção -Geral dos Impostos e garantir o cumprimento 
dos seus deveres fiscais.

• Estatuindo o n.º 3 do citado normativo que «Na falta de cumprimento do disposto no n.º 1, e 
independentemente da sanção que ao caso couber, não há lugar às notificações previstas neste Código, 
sem prejuízo dos sujeitos passivos poderem tomar conhecimento das matérias a que as mesmas res-
peitariam junto do serviço que, para o efeito, seja competente».

• Como resulta da factualidade apurada, estamos perante uma liquidação oficiosa de IRS do ano 
de 2003 relativa a mais -valias obtidas em resultado da venda do imóvel sito na Foz do Arelho, cujas 
notificações foram efectuadas por carta registada para o domicílio fiscal do oponente, tendo sido de-
volvidas com a indicação de “desconhecido” e “endereço insuficiente”.

• É certo que as liquidações foram devolvidas, mas nem por isso deixam de produzir os seus efei-
tos atento o regime legal previsto no artigo 130º do CIRS, visto que conforme resulta do probatório o 
oponente à data da venda do imóvel já não tinha residência em Portugal, sendo certo que, se o endereço 
não se mostra completo só ao oponente é imputável.

• (…) foram feitas tentativas de notificação na residência indicada pelo oponente, sendo todas 
infrutíferas, quer por ser aí desconhecido, quer por o endereço por si indicado se mostrar insuficiente, 
que a execução fiscal foi instaurada em 02/02/2008 e considerando que o oponente à data da obtenção 
dos rendimentos já não residia em território nacional, não há, por isso, lugar à notificações previstas 
no artigo 92º do CIRS (cfr. artigos 149º do CIRS e 45º, n.º 1 da LGT).

• (…) Não ocorreu assim a caducidade do direito à liquidação, pelo que, falece o argumento 
invocado pelo oponente e, em consequência a dívida de IRS é exigível.

• Já quanto à dívida resultante de coima fiscal e custas, não temos dúvidas que a notificação da 
decisão condenatória deveria ter sido efectuada por carta registada com aviso de recepção (cfr. arts. 70º, 
n.º 2 do regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) e art. 36º nº1 do CPPT).

• (…) De acordo com preceituado no n.º 5 in fine do art. 39º do CPPT, o facto de a carta ter sido 
devolvida sem assinatura do aviso de recepção em nada colide, pois presume -se que a notificação foi 
efectuada.”
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Contra esta fundamentação se insurge o recorrente, argumentando, em resumo, que:
• O art. 130º do CIRS viola o Direito Comunitário, na medida em que a obrigação legal nele 

imposta condiciona, de forma demasiado gravosa, as liberdades de circulação de pessoas e capitais e 
de estabelecimento, previstas nos arts. 18º e 56º do Tratado CE e nos artigos 36º e 40º do Acordo EEE, 
devendo aplicar -se a regra geral para as notificações, em matéria de IRS, prevista no art. 149.º do CIRS, 
que contém presunção ilidível;

• Estando demonstrado, como está, que as notas de liquidação foram devolvidas à Administração 
Fiscal, não pode, naturalmente, operar a referida presunção legal, pelo que o Recorrente não pode 
considerar -se notificado;

• O facto de constar da “Confirmação de dados de Identificação/Inscrição” uma morada incom-
pleta, como vem descrito na fundamentação da sentença, não é suficiente para imputar ao Recorrente 
a ausência de notificação válida, uma vez que o preenchimento desta declaração coube a um terceiro 
que invocou a qualidade de gestor de negócios.

• Ora, nos termos do art. 268º, n.º 1 do CC, aplicável por remissão do art. 17.º da LGT, a gestão 
de negócios não é eficaz em relação ao Recorrente se não for por ele ratificado.

Verifica -se que o recorrente vem agora alegar que o preenchimento da declaração relativa ao do-
micílio fiscal foi da responsabilidade de um terceiro que invocou a gestão de negócios e que a mesma 
só seria eficaz se fosse por ele ratificada.

Em primeiro lugar, afigura -se tal alegação irrelevante do ponto de vista jurídico, pois não cabe 
nem pode caber à Administração fiscalizar ou aferir da autenticidade das declarações dos sujeitos pas-
sivos para efeitos fiscais, sendo as mesmas da sua inteira responsabilidade, como melhor será analisado 
mais adiante.

Não obstante o exposto, e, em segundo lugar, sempre se dirá que, na petição inicial, o recorrente 
não invocou esta questão. Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impug-
nação da decisão judicial com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame 
da matéria de facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da 
legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa 
apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por 
que não constitui forma de conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente 
suscitadas perante o tribunal ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso”(1).

Assim sendo, por não ter sido invocada oportunamente aquela questão, de modo a permitir que o 
Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, e porque não se trata de questão de conhecimento 
oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.

Considerando o exposto e em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e 
âmbito do presente recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], 
a questão central a decidir prende -se com o problema de saber se há -de considerar -se, no caso, caducada 
a liquidação relativa ao IRS de 2003 e se a dívida por coima é ou não exigível, uma vez que, na óptica 
do recorrente, não foi validamente notificado em ambas as situações.

Vejamos.
2.2. Das formalidades exigidas por lei para a notificação do acto de liquidação adicional de IRS 

relativo a 2003 no prazo de caducidade
Começando pelo acto de notificação da liquidação, em conformidade com o disposto no art. 45º, 

nº1, da LGT “O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 
contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro”, sendo que nos impostos periódicos, 
o prazo se conta a partir do termo daquele em que tivesse ocorrido o facto tributário (nº 4).

No caso em apreço, reportando -se a imposto de IRS relativo a 2003 e tendo a liquidação sido 
efectuada em 30/11/2007, a caducidade ou não da mesma depende de se considerar válida a notificação 
levada a efeito pela Administração fiscal.

Para aferir da correcção da notificação impõe -se, em primeiro lugar, averiguar se andou bem a 
Administração Fiscal ao enviar a notificação da liquidação para o domicílio fiscal do recorrente que 
constava dos seus arquivos destinados especificamente a esse efeito.

A Mmª Juíza “a quo” entendeu que o regime aplicável seria o fixado na lei para os não residentes, 
regulado no art. 130º do CIRS, mas sem razão.

Da matéria dada como provada não é possível determinar a data a partir da qual o recorrente 
deixou de ser residente, sendo para esse efeito irrelevante o facto de no “No Termo de Declaração do 
Imposto Municipal de SISA, lavrado em 07/10/2003, no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha”, 
ter sido indicada como residência do recorrente “Calle ……………….., n.º ….., Madrid” [cfr. alínea b) 
do probatório].

Com efeito, embora o domicílio fiscal do sujeito passivo seja, para as pessoas singulares, o local 
da residência habitual, segundo o disposto no art. 19º, nº1, alínea a), da LTG, a verdade é que, nada 
impedindo as pessoas de terem mais do que uma residência, torna -se difícil saber em concreto qual 
delas é a habitual. Acresce que, no caso, por um lado, tratando -se de um cidadão espanhol, era natural 
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que mantivesse residência em Madrid, e, por outro lado, a situação era especialmente complexa porque 
o recorrente, recorde -se, poucos meses antes [em 6/6/2003 -ponto a) do probatório)], tinha comunicado 
oficialmente outro domicílio (2). Nesta sequência, no contexto dos autos, também não era legítimo exigir 
à Administração fiscal a rectificação oficiosa do domicílio fiscal, por não dispor de indícios seguros 
de ter havido alteração do mesmo.

Assim se compreende a preocupação do legislador em consagrar especiais deveres em matéria de 
comunicação oficial do domicílio fiscal nesta matéria, dizendo -se expressamente, no art. 19º, n.º 2, da 
LGT que “É obrigatória, nos termos da lei, a comunicação do domicílio do sujeito passivo à administração 
tributária”. Em especial, no que respeita a matéria de IRS, dispõe o art. 150º, n.º 2, que o “cancelamento 
do registo respeitante a não residentes é feito em face da declaração da cessação de actividade em terri-
tório português ou de declaração de alienação das suas fontes de rendimento tributável nesse território, 
as quais devem ser apresentadas até final do mês seguinte ao da verificação desses factos.”

Por sua vez, diz o n.º 3 do art. 19º da LGT que “É ineficaz a mudança de domicílio enquanto não 
for comunicada à administração fiscal”.

Dos preceitos mencionados resulta que impende sobre os sujeitos passivos a obrigação legal de 
comunicarem o respectivo domicílio fiscal à Administração tributária, enquanto lugar determinado para 
o exercício de direitos e o cumprimento dos deveres fiscais, bem como quaisquer alterações do mesmo. 
Por conseguinte, sob pena de se tornar impossível à Administração fiscal cumprir a sua missão de liqui-
dação e cobrança dos impostos, quaisquer irregularidades ou omissões ocorridas no cumprimento dos 
deveres atrás mencionados têm de se considerar da exclusiva responsabilidade dos sujeitos passivos 
e inoponíveis à Administração fiscal. Esta é a interpretação que se retira do facto de o legislador não 
sancionar o incumprimento do dever de comunicação do domicílio fiscal e de quaisquer alterações ao 
mesmo com coima, mas sim com a ineficácia de eventuais alterações em relação à Administração.

No caso em apreço, resultando da matéria dada como provada que, no cumprimento desta obri-
gação, o oponente, através da “Confirmação de dados de Identificação/Inscrição indicou como sua 
Morada “R ……………, ……….” [ponto a) do probatório], as regras de notificação aplicáveis ao 
recorrente não podiam deixar de ser, tal como, aliás, ele admite nas conclusões das alegações (pontos 
17 a 22), as aplicáveis aos residentes e previstas nos arts. 149º do CIRS e 39º do CPPT. Assim sendo, 
a Mmª Juíza “a quo” não terá andado bem quando decidiu, no caso sub judice, pela aplicação de regras 
respeitantes aos não residentes.

Em face do exposto, impõe -se concluir que era, desde logo, para esta morada que a Administração 
fiscal devia remeter as notificações que ao sujeito passivo dissessem respeito, o que aconteceu, tendo 
para o efeito sido remetida em 30/11/2007 a liquidação relativa a IRS de 2003 e coima, por cartas 
registadas, [alínea e) da matéria dada como provada].

O facto de o recorrente ter entretanto alterado o domicílio fiscal deve considerar -se para o efeito 
irrelevante, uma vez que, como vimos, deveria essa alteração ter sido comunicada à Administração fiscal, 
sob pena de a mesma se considerar ineficaz, tal como resulta do disposto no n.º 3 do art. 19º da LGT.

Neste contexto, tornava -se igualmente irrelevante qualquer exigência formal suplementar, como o 
envio de uma segunda carta ou a citação edital, uma vez que não alteraria o resultado. Sendo aplicáveis 
as regras relativas aos não residentes, improcede igualmente o argumento segundo o qual cabia à Ad-
ministração fiscal encetar outras diligências com vista à notificação do recorrente, incluindo requerer 
a colaboração das autoridades espanholas.

Nesta sequência, verifica -se que, em regra, no âmbito do CPPT, as notificações por carta registada 
presumem -se feitas no 3º dia útil posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse 
dia não seja útil (art. 39º, n.º 1, do CPPT).

Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (3), em anotação a este preceito, “Para se extrair a pre-
sunção prevista no n.º 1 deste artigo, é necessário que a notificação tenha sido efectuada nos termos 
legais, designadamente que a carta registada seja enviada para o domicílio da pessoa a notificar”.

E, no caso dos autos, foi o que efectivamente aconteceu, como ficou demonstrado.
2.2.1. Sentido e alcance do n.º 6 do art. 45º da LGT
A segunda questão que importa averiguar é a de saber se a notificação levada a efeito pela Admi-

nistração fiscal cumpriu, no caso, as formalidades exigidas por lei.
No caso de IRS, a regra geral é a de que as notificações por via postal devem ser feitas no do-

micilio fiscal do notificando, por carta registada, considerando -se a notificação efectuada no 3º dia 
posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, caso esse dia não seja dia útil (cfr. art. 149º, 
nºs 1 e 3, do CIRS).

Alega o recorrente que se trata de uma presunção ilidível e, tendo sido devolvidas as notas de 
liquidação, não pode o mesmo considerar -se notificado (pontos 17 a 20 das Conclusões), mas sem razão.

Com efeito, embora tratando -se da notificação de uma liquidação adicional, não podemos esquecer 
que a mesma se destina a permitir à Administração fiscal exercer o seu direito evitando a caducidade 
da liquidação do imposto.
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Assim rege a este propósito o art. 92º (4) do CIRS ao dispor que «A liquidação do IRS, ainda que 
adicional, bem como a reforma da liquidação efectua -se no prazo e nos termos previstos nos artigos 45º 
e 46º da lei geral tributária.».

Ora, de acordo como art. 45º, n.º 6, da LGT, “as notificações sob registo consideram -se valida-
mente efectuadas no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia 
não seja útil”.

Para além de o legislador não distinguir entre registo simples ou com aviso de recepção, segundo 
JORGE LOPES DE SOUSA (5) “está ínsita neste n.º 6 do art. 45º uma presunção inilidível de notificação 
para efeitos de contagem do prazo de caducidade do direito de liquidação”.

No sentido da natureza inilidível da presunção aponta o teor literal do preceito, ao utilizar a ex-
pressão «consideram -se» em vez de «presumem -se» não deixa margem para qualquer restrição quanto 
à amplitude de aplicabilidade da presunção, ao contrário de como se refere, por exemplo, no art. 39º, 
nº1, do CPPT para situação semelhante, mas com regime de presunção ilidível (cfr. o n.º 2 do art. 39º 
do CPPT).

E nem se argumente que tal interpretação poderá ser inconstitucional por violação do direito à 
notificação constitucionalmente consagrado no art. 268º, n.º 3, da CRP (6). É que a exigência de noti-
ficação aqui consagrada como garantia fundamental dos cidadãos tem subjacente ou está conexionada 
com o direito de impugnação de actos administrativos lesivos, sendo que a mesma não é afastada pelo 
n.º 6 do art. 45º da LGT, pois, tal como resulta do teor literal, a presunção inilidível ali prevista só vale 
para «efeitos de contagem do prazo referido no n.º 1».

Portanto, não estamos a falar de uma presunção inilidível para valer, por exemplo, em relação a 
um prazo para pagamento voluntário ou um prazo para efeitos de recurso ou reclamação, situações em 
que «a notificação constitui uma garantia não impugnatória dos contribuintes, que se destina não apenas 
a levar ao seu conhecimento o acto praticado pela Administração tributária como a permitir -lhes reagir 
contra ele em caso de discordância» (7). Ou seja, a notificação não se presume efectuada para qualquer 
outro efeito, designadamente para o de determinar o início dos prazos de impugnação administrativa e 
contenciosa, nem afasta a possibilidade de o destinatário utilizar o meio previsto no art. 37º do CPPT 
para obter o aperfeiçoamento das notificações.

Por conseguinte, é este efeito restrito que é dado à notificação prevista no n.º 6 do art. 45º da LTG, 
quando ela não chega ao destinatário, que permite considerar admissível o regime de presunção inilidí-
vel. O que se pretende não é assegurar que o destinatário teve conhecimento do acto dentro do prazo, 
mas apenas que o acto foi efectivamente praticado no prazo que a lei estabeleceu para a Administração 
emitir o acto de liquidação sob pena de caducidade. Note -se, porém, que o legislador ao exigir que para 
efeitos da contagem do prazo de caducidade, as notificações sob registo se consideram validamente 
efectuadas no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja 
útil, significa que para evitar a caducidade não basta a mera prática do acto dentro do prazo de quatro 
anos, devendo incluir -se nesse prazo o da notificação.

De qualquer modo, esta solução está, no fundo, em coerência com o regime civilístico da caduci-
dade, que é afastada com a mera prática tempestiva do acto, independentemente do conhecimento da sua 
prática pelos interessados. Neste sentido, diz o art. 331º do Código Civil que “Só impede a caducidade a 
prática dentro do prazo legal ou convencional, do acto que a lei ou convenção atribua efeito impeditivo”.

A presunção consagrada no art. 45º, nº6, da LGT transpõe de alguma forma para o direito tributário 
esta regra que está, aliás, em consonância com a razão de ser da caducidade, cujo “fim é o de preesta-
belecer o tempo durante o qual o direito pode ser exercido” (8), sendo que se trata de um “direito que 
tem de ser exercido dentro de um prazo peremptório (9)”. E, sendo a natureza do instituto idêntica quer 
no direito civil quer no direito público, não se vislumbram razões para tratamento diferenciado.

Neste sentido, a doutrina considera que o fundamento da caducidade é a “necessidade de certeza 
jurídica, que exige a fixação de certo prazo para o exercício de alguns direitos. Decorrido esse prazo 
sem que o direito seja exercido, a situação deve estabilizar -se, em termos de não ser mais possível 
o exercício de tal direito. Neste sentido se pode dizer que dominam aqui considerações de interesse 
público” (10), visando -se ao mesmo tempo garantir aos particulares, por razões de certeza e segurança 
jurídica, que o exercício do poder de autoridade da Administração tributária só poderá ser exercido no 
prazo fixado na lei, estabilizando -se a situação tributária do contribuinte a partir dessa data.

Ora, fazer depender a não verificação da caducidade do conhecimento efectivo por parte do par-
ticular da notificação, sendo numerosas as situações que podem ocorrer de indisponibilidade do parti-
cular para a receber, facilmente se verificaria a situação de a Administração tributária, embora dentro 
do prazo para exercer o seu direito, se ver impedida de o fazer valer, acabando ela por ser sancionada 
como se tivesse agido com inércia (11).

Em suma, não valendo a presunção inilidível consagrada no n.º 6 do art. 45º da LGT para outros 
efeitos que não sejam o de permitir à Administração tributária exercer o seu direito de praticar o acto de 
liquidação de imposto, no prazo estabelecido pela lei (4 anos), não se vê que direitos dos particulares 
possam estar em causa ou ser comprimidos com tal interpretação, sendo que nem sequer estamos a falar 
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de normas de incidência tributária, onde vigora a regra do art. 73º da LGT (12). O que se deve evitar 
é cair -se no efeito oposto, adoptando -se uma interpretação que restrinja de forma desproporcionada e 
sem justificação material para tal do exercício do direito por parte da Administração tributária.

Note -se que para efeitos de citação da execução fiscal, como se pode ler da na sentença recorrida, 
“foram feitas tentativas de notificação na residência indicada pelo oponente, sendo todas infrutíferas, 
quer por aí ser desconhecido, quer por o endereço por si indicado se mostrar insuficiente”, pelo que a 
execução só foi instaurada em 2008 depois de obtida a colaboração das autoridades espanholas, através 
do mecanismo de assistência mútua (cfr. fls. 13 e ss. do processo instrutor).

Improcede, desta forma, o argumento do recorrente no sentido de que beneficia de uma presunção 
ilidível ou, ainda, que cabia à Administração fiscal encetar outras diligências com vista à notificação 
do recorrente, até porque, no caso, ser -lhe -ia sempre imputável o facto de a notificação ocorrer em data 
posterior à presumida (13).

Conclui -se, pois, que estando provado que a Administração fiscal observou as regras legais exigidas 
para a notificação, endereçando -as ao domicílio fiscal que o recorrente havia declarado para esse efeito, 
e que fê -lo dentro do prazo previsto na lei, atento o regime legal previsto nos nºs 1 e n.º 6 do art. 45º da 
LGT conjugado com os arts. 92º e 149º, n.º 3, do CIRS, não obstante a devolução das liquidações, as 
mesmas não deixaram de produzir os seus efeitos, pelo que não se verifica o fundamento da oposição 
consagrado no na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Assim sendo, uma vez que o imposto se reporta a 2003 e que a liquidação foi efectuada em 
30/11/2007 não ocorreu a caducidade do direito à liquidação, pelo que não se verifica o fundamento da 
oposição consagrado na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, sendo a dívida de IRS exigível, com 
a consequente improcedência do recurso jurisdicional.

2.3. Quanto às exigências de notificação em matéria de coimas
Já em relação à dívida resultante de coima, afigura -se assistir razão ao recorrente.
Tratando -se de matéria sancionatória, fazem -se sentir aqui as exigências do art. 268º, n.º 3, da 

CRP. Assim, admitindo, em conformidade com alguma doutrina, que “as notificações das decisões co-
minatórias de coimas não se inserem no âmbito do estatuído no n.º 1 do art. 38º do CPPT, razão porque 
não carecem de ser realizadas por via postal sob AR” (14), sendo patente dos autos que a notificação da 
decisão cominatória de coima, tendo sido remetida por via postal, veio devolvida, o que significa que, 
efectivamente, não chegaram ao conhecimento do destinatário” (15).

Constitui jurisprudência deste Tribunal, pelo menos no que se refere aos particulares, que a presun-
ção do n.º 2 do art. 39º do CPPT não se aplica caso a notificação tenha sido devolvida, quer na situação 
de carta registada (cfr. acs de 1872/87, rec. n.º 004015, de 2/6/99, rec 022529, e, mais recentemente, 
acs. de 6/5/2009, rec n.º 270/09 e de 13/4/2011, rec. n.º 0546/10), quer na situação de carta registada 
com aviso de recepção, devolvida sem assinatura deste e sem nada se dizer a respeito de não ter sido 
reclamada ou levantada (cfr. acs. de 2175/2008, rec n.º 01031/07 e de 877/2009, rec n.º 0460/09).

Neste sentido, ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal que “Não contendo o artigo 39º 
uma resposta directa à questão dos efeitos decorrentes da devolução da carta registada simples, numa 
interpretação da norma em conformidade com a garantia constitucional da notificação (cfr. art. 268º, n.º 3, 
da CRP), defende -se, que se deve aplicar o regime que está previsto para a forma de notificação com 
aviso de recepção, de que resulta a imposição de uma segunda carta registada e a faculdade da invocação 
do justo impedimento”. (No mesmo sentido, cfr. o Acórdão do STA, de 31/1/2012, proc n.º 0929/2011).

Assim sendo, não tendo, neste caso, a notificação obedecido de acordo com as exigências legais, 
a dívida respectiva não se considera exigível.

Termos em que, a sentença que decidiu no sentido da improcedência da oposição e da exigibilidade 
das dívidas em causa merece ser confirmada quanto à dívida de IRS relativo ao ano de 2003, ainda que 
com outros fundamentos, improcedendo nesta parte o recurso, devendo revogar -se a sentença recorrida 
em relação à coima, dando -se como procedente o recurso nesta parte.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento parcial ao recurso, confirmando a sentença recorrida, ainda que 
com outros fundamentos, na parte respeitante à dívida relativa a IRS, e dar provimento ao recurso na 
parte respeitante à dívida relativa à coima, revogando -se parcialmente a sentença recorrida e julgando-
-se, nesta conformidade, procedente a oposição.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão (vencido pelas 
razões constantes do voto que segue em anexo) — Lino Ribeiro.

Concederia provimento ao recurso, com fundamento em caducidade do direito à liquidação, pelas 
razões seguintes:

1ª) A presunção de notificação a que se refere o n.º 6 do artº 45º da LGT (bem como o n.º 1 do 
artº 39º do CPPT) só funciona no caso de a carta não ter sido devolvida ao remetente. Presume -se então 
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que, se a mesma não foi devolvida, foi recebida pelo destinatário. Este, por sua vez, poderá ilidir a 
presunção de recebimento e notificação.

2ª) Resulta da alínea e) do probatório que as cartas contendo a notificação foram devolvidas com 
a indicação de “Desconhecido” e “Endereço insuficiente”. Ora, se as cartas foram devolvidas não pode 
logo presumir -se que foi feita qualquer notificação.

3ª) Dando por assente  - e nesta parte concorda -se com a decisão vencedora  - que há que considerar 
o recorrente residente em Portugal, teria a notificação de ter lugar de acordo com o disposto nos nºs 3, 
5 e 6 do CPPT. Com efeito, não existe diferença entre carta registada e carta com aviso de recepção, 
apenas esta última dando mais garantias à Administração Tributária do recebimento da carta pelo des-
tinatário, pelo que há que aplicar o mesmo regime em ambos os casos.

4ª) Assim, perante a devolução das cartas, haveria que efectuar nova notificação, só depois se 
podendo, eventualmente, presumir feita a notificação ao abrigo do artº 39º, n.º 6 citado.

5ª) Não tendo sido cumpridas estas formalidades da notificação, esta não pode considerar -se 
efectuada, nem mesmo presumidamente, pelo que o direito à liquidação caducou ao abrigo do disposto 
no artº 45º, n.º 1 da LGT.

6ª) Como tal procede totalmente a oposição, nos termos do artº 204º do CPPT.

Valente Torrão

(1) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, proc n.º 028/05.

(2) Nesta sequência, afigura -se igualmente não ser legítimo, no caso, exigir à Administração Fiscal a rectificação do 
domicílio a partir dos elementos do sujeito passivo. Note -se, que, apesar de tudo, a situação versada no Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul, de 7/4/2011, proc n.º 04550/2011, onde se conclui pela rectificação oficiosa do domicílio fiscal 
dos sujeitos passivos a partir de elementos ao seu dispor, é bem diferente, uma vez que, naquele caso, a Administração fiscal 
dispunha das declarações de rendimentos dos contribuintes em causa, pelo menos desde 2004 até 2008, indício revelador atenta 
a sua continuidade e duração.

(3) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., ÁREAS, Editora, Lisboa, 2011, p. 382.
(4) Segundo JORGE DE SOUSA, com a Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, que deu nova redacção ao n.º 3 do art. 139º 

do CIRS, passou a bastar a carta registada, sem aviso de recepção, para todas as notificações relativas ao IRS com excepção das 
referidas no art. 67º do CIRS, pois trata -se de norma especial, posterior ao CPPT. Esta redacção foi mantida no art. 149º, n.º 3, 
do CIRS, na redacção dada pelo DL n.º 198/2001, de 3 de Julho, que corresponde àquele art. 139º, nº3” (cfr. p. 372, nota (663).

(5) Cfr. ob. cit., p. 388.
(6) Cfr. o Acórdão do STA de 2/3/2011, proc n.º 0967/2010.
(7) Cfr. o Acórdão do STA, de 27/3/2011, proc n.º 0967/2010.
(8) Cfr. ANÍBAL DE CASTRO, A Caducidade, Lisboa, Petrony, 1962, p. 57.
(9) Cfr. VAZ SERRA, “Prescrição extintiva e caducidade”, BMJ, n.º 107, 1961, p. 201.
(10) Cfr. CARVALHO FERNANDES, “Caducidade”, Polis, Enciclopédia Verbo, pp. 666/667.
(11) Note -se que, a não ser assim, então todo o tempo necessário para localizar o domicílio do recorrente nunca poderia 

contar para o decurso do prazo da caducidade da liquidação, sob pena de consubstanciar abuso de direito a invocação da ca-
ducidade por parte de quem deu causa à impossibilidade de notificação dentro do prazo legalmente exigido. De outra forma 
estaríamos a encurtar o prazo de caducidade

(12) Este preceito estabelece que as presunções consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre prova 
em contrário.

(13) Note -se que no caso relatado no Acórdão do STA, de 2/3/2011, não se verifica esta circunstância.
(14) Ver, por todos, PAULO MARQUES, Infracções Tributárias, Ministério das Finanças e da Administração Pública, 

Direcção -Geral dos Impostos  - Centro de Formação, Lisboa, 2007, vol. II, pp. 88 ss., e JORGE LOPES DE SOUSA/SIMAS 
SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias, 4ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 477 ss.

(15) Neste sentido, cfr. o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 13/1/2009, proc. n.º 02656/08. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. CGD. Título executivo. Competência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I —  Verificando -se, em face das conclusões de recurso, que as questões controvertidas 
se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de 
normas jurídicas, é de concluir que o Supremo Tribunal Administrativo é compe-
tente em razão da hierarquia (arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF, e 
art. 280.º, n.º 1, do CPPT).
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 II —  Antes da transformação em sociedade anónima de capitais exclusivamente públi-
cos, a CGD podia cobrar os seus créditos provenientes de empréstimos efectuados 
no âmbito da sua actividade comercial em execução fiscal (possibilidade que se 
manteve para as execuções pendentes), sendo que havia que permitir ao executado 
em sede de oposição o exercício das garantias de defesa que o CPC reconhece aos 
sujeitos passivos de idêntica relação jurídica nos casos em que o credor é outra 
entidade bancária, sob pena de violação dos princípios da igualdade e do acesso 
ao direito (cfr. arts. 13.º e 20.º da Constituição da República).

 III —  O facto de dois contratos – um de mútuo e outro de hipoteca para garantia daquele 
mútuo – terem sido celebrados através de um único documento, não significa que 
todos os outorgantes se tenham vinculado em ambos os contratos, não podendo, 
designadamente, considerar -se que o cônjuge que se limitou a autorizar a consti-
tuição da hipoteca sobre um determinado bem se tenha vinculado como devedor 
no contrato de mútuo que aquela se destinou a garantir.

 IV —  Assim, nem aquele documento constitui título executivo que permita a execução 
contra o referido cônjuge para cobrança da dívida proveniente do capital mutuado 
e respectivos juros, nem se pode considerar que este seja responsável por essa 
dívida nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 1961.º do CC.

Processo n.º 536/11 -30.
Recorrente: Maria Madalena Pereira Frias da Fonseca Ferreira.
Recorrida: Fazenda Pública e Outra.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 Maria Madalena Pereira Frias da Fonseca Ferreira (adiante Oponente ou Recorrente) dedu-
ziu oposição à execução fiscal instaurada para cobrança de uma dívida à Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. (adiante Exequente, Recorrida ou, abreviadamente, CGD) proveniente de mútuo garantido por 
hipoteca.

Sustentou, para além do mais, que o contrato de mútuo que está na origem da dívida exequenda 
foi celebrado exclusivamente entre a CGD e o seu falecido marido, com quem foi casada sob o regime 
da separação de bens, sendo que ela Oponente se limitou a prestar o seu consentimento na constituição 
de hipoteca para garantia daquele mútuo, motivo por que não consta do título executivo nem é devedora 
de qualquer quantia relativamente àquele contrato. Subsidiariamente, invocou também a prescrição 
dos juros moratórios.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra julgou a oposição à execução fiscal im-
procedente. Para tanto, em síntese e na parte que ora nos interessa, após considerar que não se verifica 
a prescrição dos juros moratórios peticionados, considerou verificada a responsabilidade da Oponente, 
atento o disposto no art. 1691.º, n.º 1, alínea a), do Código Civil (CC) e porque a mesma «consta como 
terceira outorgante no contrato de mútuo […] pelo que é parte legítima na execução».

1.3 Inconformada com a sentença, a Oponente dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, o qual foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito mera-
mente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que sintetizou em conclusões do seguinte teor:
«1. O presente recurso vem interposto da, aliás douta, decisão proferida a fls. 233/241 que decidiu 

julgar improcedente a oposição apresentada pela ora Recorrente.
2. No mais importa este Venerando Tribunal corrigir os erros materiais constantes da sentença em 

crise, nomeadamente nas alíneas A), B) e H) substituindo em todas as alíneas o nome Nuno João Frias 
da Fonseca por Duarte Manuel Ferreira.

3. Igualmente a sentença em crise enferma de erro quando a fls 240 refere como sendo a partir 
de 14.03.1982 que se considera devidos juros de mora, quando na verdade, e seguindo o raciocínio 
patente na sentença, que não se acompanha, deveria dar lugar à contagem de juros a partir de 14.03.87 
e não 14.03.1982,

4. Mas mesmo relativamente aos juros peticionados a verdade é que os mesmos há muito que se 
encontram prescritos,

5. No entanto sempre se dirá que seguindo a lógica de raciocínio expedida na sentença em crise, 
a verdade é que a citação da ora Recorrente (que foi edital) somente ocorreu em 23 de Abril de 1989. 
 - - cfr. Doc.3 junto pela CGD a fls.186 a 188.

6. E por isso só a partir dessa data seriam exigíveis e nunca como foram peticionados, ou seja, 
desde 17/11/1986.
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7. A ora Recorrente desde o início que vem alegando que não é parte legítima na presente execu-
ção, pois, efectivamente não figura no “Título Executivo”  - - certidão da CGD  - - como mutuária e por 
conseguinte como devedora. Art.204 -1 -g) CPPT.

8. Na verdade a presente execução tem como base um “Título Executivo” emanado da Caixa 
Geral Depósitos e que consta de fls. …

9. Em tal título  - - certidão de dívida  - - que tem por base um empréstimo concedido pela C.G.D. a 
Duarte Manuel Ferreira em 1981/Novembro/17, consta como único devedor Duarte Manuel Ferreira,

10. No contrato de mútuo  - - doc.1  - - unicamente aparece como mutuário o dito Duarte Manuel 
Ferreira, pois só a ele, efectivamente, foi concedido algum empréstimo, tal como só a ele foi vendida 
a dita fracção autónoma dado o regime de casamento que unia à ora Recorrente. (separação absoluta 
de bens). – alíneas B) e A) do III Segmento Fáctico.

11. Aparecendo a ora Recorrente como outorgante na hipoteca, no estrito sentido de autorizar o 
mutuário/marido a hipotecar a dita fracção à C.G.D. já que a mesma havia sido comprada para habitação 
própria e permanente dele mutuário.  -Alínea B) e doc. 1 junto com a Oposição,

12. Assim, e porque a ora Recorrente não figura no título executivo, não foi mutuária no emprés-
timo 9053/162125/0019, foi casada no regime de separação de bens com o efectivo mutuário, sempre 
seria a mesma parte ilegítima na presente execução.  - - art. 204 -1 -g) CPPT.

13. Aliás, conhecedora de todos estas circunstâncias, a C.G.D. sempre e só promoveu a dita execu-
ção contra Duarte Manuel Ferreira, conforme consta do próprio Título Executivo, tendo sim a entidade 
deprecante (6ª secretaria administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa) exorbitado das suas funções 
remetendo Carta Precatória ao Bombarral na pessoa de Duarte Manuel Ferreira e Esposa.

14. Quando na verdade, e como já se disse, no Título Executivo simplesmente aparece como 
devedor o dito Duarte Manuel Ferreira.

15. Por último interessa dizer que não colhe a teoria de que a CGD titulou a presente execução 
com cópia do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO e numa NOTA DE DÉBITO

16. Pois na verdade quer no mútuo quer no título executivo, seja ele qual for, tem unicamente 
como devedor o falecido marido da ora recorrente e como tal somente a ele é oponível.

17. Sendo que o preceituado no art. 1691 do CC não se aplica ao caso em concreto pois a ora 
Recorrente não consentiu na constituição da dívida, autorizou foi, simplesmente, seu marido na cons-
tituição da garantia pelo cumprimento da obrigação ou seja, na constituição da HIPOTECA» (1).

1.5 A Recorrida contra alegou, pugnando pela manutenção do decidido e formulando conclusões 
do seguinte teor:

«
1. A Recorrente Maria Madalena Pereira Frias da Fonseca Ferreira interpôs recurso da douta sen-

tença proferida pelo M.º Juiz [do Tribunal] a quo a fls. 233 a 241 do processo, que julgou improcedente 
a Oposição deduzida pela mesma e ordenou o prosseguimento da execução fiscal.

2. Decidindo como decidiu, o Mº. Juiz [do Tribunal] a quo fez correcta e adequada aplicação do 
direito.

3. A Recorrida está, pois, convicta de que Vossas Excelências, subsumindo a matéria vertida nas 
normas legais aplicáveis, tudo no mais alto e ponderado critério, não deixarão de negar provimento ao 
recurso apresentado e confirmar a douta sentença proferida pelo Tribunal a quo.

4. A Recorrente vem alegar a prescrição dos juros peticionados, prazo este que começa a contar-
-se a partir da exigibilidade da obrigação, nos termos das disposições conjugadas dos artigos dos 
artigos 310º, alínea d) e 306º do CC.

5. Antes de mais, é de salientar que os juros são exigíveis desde 17.01.1981, data da entrada em 
incumprimento, conforme foi devidamente peticionado no requerimento executivo.

6. Por outro lado, dado que o instituto da prescrição reveste incontestavelmente natureza substan-
tiva – às dívidas exequendas de natureza substantiva e privada são aplicáveis as disposições do CC.

7. De facto, o prazo ordinário da prescrição é de 20 anos (cfr. art.º 309.º do CC).
8. A prescrição interrompe -se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, 

directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence 
e ainda que o tribunal seja incompetente (cfr. art.º 323º, n.º 1 do mesmo diploma).

9. A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a 
correr novo prazo a partir do acto interruptivo, salvo se a interrupção resultar de citação, notificação 
ou acto equiparado, ou de compromisso arbitral, casos em que o novo prazo não começa a correr en-
quanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 
do CC).

10. E, no caso concreto, face à interrupção do prazo prescricional, e tendo a interrupção resultado 
da citação, a prescrição não começa a correr enquanto não transitar em julgado a decisão que puser 
termo ao processo (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1, ambos do CC).

11. Nesse sentido, vai o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (Proc. n.º 0554/06, 
de 07/03/2007, em que foi relator António Calhau), o qual, numa situação em tudo semelhante, refere 
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que:  - “De harmonia com o n.º 1 do artigo 323º. CC, aqui aplicável por se tratar de dívida à Caixa Geral 
de Depósitos, a prescrição, cujo prazo é de vinte anos (artigo 309º. CC), interrompe -se pela citação... 
“O acto interruptivo aqui previsto é a citação e o seu efeito é a interrupção da prescrição, a qual inuti-
liza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir 
da sua verificação (artigo 326.º CC), sem prejuízo do disposto no número 1 do artigo 327.º CC, o qual 
estabelece que se a interrupção resultar de citação..., o novo prazo de prescrição não começa a correr 
enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo”;  - E “Interrompido o prazo 
de prescrição, inutiliza -se o tempo decorrido anteriormente e inicia -se nova contagem do prazo pres-
cricional a partir do acto interruptivo (artigo 326.º CC), sem prejuízo, porém, de, tendo a interrupção 
resultado de citação, o novo prazo de prescrição não começar a correr enquanto não passar em julgado 
a decisão que puser termo ao processo...”

12. Em bom rigor, não pode dizer -se que o novo prazo de prescrição começa a correr logo que 
decorram os cinco dias posteriores ao pedido de citação (como, de resto, se retira do mesmo douto Acór-
dão), pois que, como o acto que interrompeu foi a própria citação, só poderá iniciar -se a contagem de 
novo prazo a partir do momento em que transite em julgado a decisão que ponha termo ao processo.

13. Ora, se este é o raciocínio jurisprudencial dominante relativamente à dívida de capital, o 
mesmo é aplicável à questão dos juros a que alude o art.º 310.º, alínea d) do CC.

14. Vale o mesmo por dizer que, no que respeita aos juros moratórios, o prazo de cinco anos 
interrompeu -se com a citação, não se verificando a prescrição de juros de mora vencidos há menos de 
cinco anos para aquém da data da citação (cfr. Acórdão de 03.02.2010 do Supremo Tribunal Adminis-
trativo atinente ao Processo n.º 0813/09, em que foi relator Jorge Lino).

15. No entanto, cabe salientar uma diferença:  - é que, se para a dívida de capital, o prazo ordinário 
de prescrição é de 20 anos, quanto aos juros devidos pela Recorrente, o prazo para a sua prescrição é 
de 5 anos.

16. E tendo a prescrição da dívida de capital resultado interrompida pela citação, o prazo para a 
prescrição dos juros não lhe fugirá à regra, só podendo, neste caso, considerar -se, neste caso, considerar -se 
prescritos decorridos que sejam cinco anos desde a data em que tenha transitado em julgado a decisão 
que ponha termo ao processo.

17. Ora, nem num caso, nem noutro, transitou qualquer decisão em julgado que tenha posto termo 
ao processo.

18. Outrossim, na esteira do elucidado na douta sentença proferida pelo Tribunal a quo, o prazo de 
prescrição interrompeu -se cinco dias após o dia 09.03.1987, por impossibilidade de citar pessoalmente 
os Devedores/Executados, não encontrados na morada disponibilizada e conhecida do Credor

19. Desta feita, como fica bem demonstrado, a prescrição da dívida nunca ocorreu, na medida 
em que o prazo se interrompeu.

20. Alega, ainda, a Recorrente não ser devedora da quantia exequenda, uma vez que, a seu ver, 
no título executivo apenas consta como único devedor Duarte Manuel Ferreira.

21. Salvo o devido respeito, a Recorrida não poderia estar mais em desacordo com tal asserção.
22. E foi, aliás, com incredulidade que a ora Recorrida se deparou com tal afirmação!
23. Com efeito, decorre do postulado no n.º 4 do art. 9º do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto 

(diploma que aprovou o Estatuto da Caixa Geral de Depósitos, enquanto sociedade anónima de capitais 
públicos) que “Os documentos que, titulando ou acto ou contrato realizado pela Caixa, prevejam a 
existência de uma obrigação de que a Caixa seja credora e estejam assinados pelo devedor revestem -se 
de força executiva, sem necessidade de outras formalidades”.

24. De facto, a Recorrente Maria Madalena Pereira Frias da Fonseca Ferreira consta como terceira 
outorgante no contrato de mútuo n.º 9053/162125/0019, título executivo este que concede indubitavel-
mente legitimidade à Recorrida para evocar a presença da Recorrente à execução.

25. Em bom rigor, e ao contrário daquilo que a Recorrente alega, é parte legítima aquela que dá 
consentimento no acto de constituição de dívida, nos termos dos artigos 1691º n.º 1 alínea a) e 1695º 
n.º 1 do CC (o que parece ser bem evidente neste caso!).

26. Preceitua a alínea a) do n.º 1 do art.º 1691.º do CC que “são da responsabilidade de ambos os 
cônjuges as dívidas contraídas, antes ou depois da celebração do casamento, pelos dois cônjuges, ou 
por um deles com o consentimento do outro”.

27. Mais, a Recorrente confessa, expressamente, ter dado a sua autorização/consentimento para 
que o mutuário, e seu então marido, Duarte Manuel Ferreira hipotecasse a fracção autónoma designada 
pela letra “P” correspondente ao … andar esquerdo, do prédio urbano designado por lote … do bloco … 
da célula … do plano de expansão de Carnaxide, Urbanização …….., freguesia de Carnaxide, concelho 
de Oeiras, descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 16369 do Livro B -53 e 
inscrito na matriz sob o artigo 4756.

28. Assim, a Recorrida não entende os motivos pelos quais vem a Recorrente alegar, para seu 
proveito exclusivo, factos dos quais tinha total conhecimento utilizando -os, agora, para sustentar o seu 
veredicto nas doutas alegações de Recurso.
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29. Consequentemente, e de modo indiscutível, empregando, uma vez mais as palavras ínsitas da 
Recorrente, a mesma e a Recorrida estão ligadas entre si por um contrato de empréstimo.

30. Concomitantemente, o título executivo apresentado pela Recorrida (Contrato de Mútuo) é 
dotado de uma validade inquestionável que não pode, salvo melhor entendimento, ser questionada.

31. Torna -se, assim, incompreensível a postura da Recorrente, ao declarar que não consta do título 
executivo, descartando -se, deste modo ilusório, da sua responsabilidade para com a Recorrida.

32. Na verdade, e ao contrário do sustentado pela Recorrente nas doutas alegações de Recurso, a 
execução em apreço foi instaurada não somente contra Duarte Manuel Ferreira mas igualmente contra 
a aqui Recorrente.

33. Como encerra (e bem) o tribunal a quo, “forçoso é então concluir que a Opoente (ora Recor-
rida) consta como terceira outorgante no contrato de mútuo n.º 9053/162125/0019, pelo que é parte 
legítima na execução”.

34. Mais, a douta peça completa, identicamente, que “a execução fiscal em causa está legalmente 
titulada”.

35. Acresce que, nos termos convencionados no contrato celebrado entre a Recorrida, Recorrente 
e o seu então marido Duarte Manuel Ferreira, o empréstimo destinava -se à compra de habitação per-
manente.

36. Salienta -se ainda que, em lado nenhum da sentença proferida pelo Tribunal a quo se deu como 
provado ou deixou de se provar que a fracção era “casa de morada de família”.

37. Ao vir a Recorrente alegar que “partiu -se do princípio, errado, que a fracção era “casa de 
morada de família”, está a trazer factos novos ao processo, pelo que não se enquadram no âmbito de 
delimitação do recurso.

38. Na verdade, preceitua o n.º 1 do art.º 280.º do CPPT que o Supremo Tribunal Administrativo 
apenas versa sobre matéria exclusivamente de direito.

39. Por outro lado, vem identicamente a Recorrente arguir que a própria e os demais herdeiros 
de Duarte Manuel Ferreira (filhos de ambos) nada herdaram do mesmo, mais referindo o número do 
processo de inventário facultativo que correu termos no Tribunal das Caldas da Rainha.

40. Pese embora a Recorrente mencione nas doutas alegações de recurso que o falecido Duarte 
Manuel Ferreira nada deixou aquando da sua morte, e que a mesma nunca poderia ser chamada a pagar 
o que quer que fosse, entende a Recorrida que a dívida por liquidar era da responsabilidade de ambos, 
por tudo quanto ficou supra explanado.

41. Mais uma vez, a Recorrente reporta -se a matéria de facto, ao invés de se cingir a matéria 
de direito, sendo que o Supremo Tribunal Administrativo nunca se poderá debruçar sobre matéria de 
facto.

42. Como é sabido, não cabe, nos poderes de censura do Supremo Tribunal Administrativo, sin-
dicar a matéria de facto apurada pelas Instâncias.

43. Por isso mesmo se diz que o Supremo Tribunal Administrativo é um Tribunal de revista, isto é, 
conhece apenas da matéria de direito, o que, aliás, está consignado no n.º 5 do art.º 12º. da Lei 13/2002, de 
19 de Fevereiro, onde se prescreve que “a Secção de Contencioso Tributário conhece apenas de matéria 
de direito nos recursos directamente interpostos de decisões proferidas pelos tribunais tributários”.

44. Ao Supremo Tribunal Administrativo cabe verificar a conformidade legal da subsunção dos 
factos, definitivamente fixados pelas Instâncias, na lei, vale dizer, a integração dos conceitos legais 
por matéria factual pertinente.

45. Intencionando arguir matéria de tal natureza, a Recorrente deveria ter dirigido o recurso ao 
Tribunal Central Administrativo, órgão este competente para apreciar estas contendas.

46. Novamente, destaque -se que, a Recorrente figura no título executivo (o contrato de emprés-
timo) ao autorizar a constituição de hipoteca e de dívida, pelo que a obrigação em causa é também a 
ela oponível.

47. De acordo com o n.º 1 do artigo 1695.º do CC, “pelas dívidas que são da responsabilidade de 
ambos os cônjuges respondem os bens comuns do casal, e, na falta ou insuficiência deles, solidaria-
mente, os bens próprios de qualquer dos cônjuges”.

48. De facto, a dívida em causa contraída na constância do matrimónio, pelo mutuário Duarte 
Manuel Ferreira com o consentimento da aqui Recorrente, intervenientes nos contratos de que dimana, 
é da responsabilidade de ambos, nos termos da já citada alínea a) do n.º 1 do art. 1691º do CC.

49. Por fim, saliente -se que a Recorrida sempre pautou a sua conduta com toda a seriedade, trans-
parência e no estrito cumprimento da lei e da boa fé.

50. Em síntese, foi no estrito cumprimento e respeito pelos princípios e preceitos legais que a 
ora Recorrida instaurou acção executiva contra a Recorrente, por inequivocamente se mostrar que a 
mesma é parte legítima na execução.

51. Pelo que, o Tribunal a quo, ao assim ter considerado, fez uma correcta interpretação e ade-
quada aplicação do direito, designadamente das citadas disposições legais, devendo por isso, ser negado 
provimento ao recurso apresentado pela Recorrente».
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1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 
o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da incompetência deste Tribunal em razão da 
hierarquia e da competência do Tribunal Central Administrativo Sul  - Secção do Contencioso Tributário, 
com a seguinte fundamentação:

«Nos presentes autos suscita -se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal 
em razão da hierarquia.

Com efeito, e tal como sustenta a recorrida nas suas contra -alegações (fls. 273), entendemos que 
a recorrente invoca nas conclusões das alegações de recurso de fls. 255 e segs. factos novos, que o tri-
bunal recorrido não estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta 
o seu direito.

É o que se apura nomeadamente das conclusões 11ª, em que a recorrente refere que a fracção 
hipotecada (havia sido comprada para habitação própria e permanente do mutuário» marido, e 17º em 
que refere que «não consentiu na constituição da dívida» e ainda do próprio teor das alegações em 
que expõe matéria de facto em ordem a concluir que «O bem hipotecado não era casa de morada de 
família».

Constata -se, assim, divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando -se no 
recurso factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, e que têm interesse para a decisão da 
causa, nomeadamente para aferir da aplicabilidade do disposto nos arts 1691, n.º 1, alínea a) e 1695º, 
n.º 2 do Código Civil.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões das 
respectivas alegações são vertidos factos que não foram levados ao probatório ou é invocada matéria 
de facto que contraria, ou não foi levada em consideração na decisão recorrida – vide neste sentido 
Acórdãos do Supremo

Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, recurso 1027/06 e de 
17.01.2007, recurso 962/06, todos in WWW.DGSI.PT.

Verifica -se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul 
 - arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nestes termos somos de parecer que, ouvido a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incom-
petente em razão da hierarquia».

1.7 Notificadas para, querendo, se pronunciarem sobre a questão, ao abrigo do disposto no 
art. 704.º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi do art. 281.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), apenas a Recorrente o veio fazer, sustentando, na parte que podemos 
considerar (2), que os factos em causa foram por ela alegados na petição inicial e reiterados nas ale-
gações pré -sentenciais, sendo que a sentença se pronunciou sobre eles, «embora com simplicidade», 
a fls. 240 e 241.

1.8 Cumpre apreciar e decidir, começando pela questão
• da competência em razão da hierarquia.
Caso se venha a concluir pela competência deste Supremo Tribunal Administrativo, haverá que 

averiguar, em face do âmbito do recurso delimitado pelas conclusões formuladas pelo Recorrente 
(cfr. arts. 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do CPC), se a sentença recorrida fez correcto julgamento

• quando considerou que a ora Recorrente é parte legítima na presente execução e responsável 
pela dívida exequenda (cfr. conclusões 7. a 17.) e, na afirmativa,

• quando considerou como não prescritos os juros moratórios (cfr. conclusão 4.) ou, ainda que se 
não verifique a prescrição,

• quanto ao período de contagem desses juros (cfr. conclusões 3., 5. e 6.)
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos, sendo 

que nos permitimos corrigir os manifestos lapsos ocorridos nas alíneas A), B) e H) no que se refere ao 
nome do falecido marido da Oponente (ora Recorrente) e na alínea J), onde se repetiu a identificação 
da Oponente:

«III. SEGMENTO FÁCTICO
Da prova documental e testemunhal produzida nos presentes autos, ficou apurada com interesse 

para a decisão da causa, a factualidade que se passa a subordinar por alíneas:
A) A Oponente foi casada com Duarte Manuel Ferreira sob o regime de separação de bens. (Doc. 

fls.29 dos autos)
B) Em 17.11,1981, entre Duarte Manuel Ferreira e a Caixa Geral de Depósitos foi outorgado o 

contrato mútuo n.º 9053/162125/0019, tendo por objecto a aquisição da fracção autónoma designada 
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pela letra “P”, correspondente ao 8º andar esquerdo do prédio descrito na 1ª Secção da Conservatória 
do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 16369 do Livro B -53, afecto ao regime de propriedade horizontal 
nos termos da inscrição n.º 7400 do Livro F -17 e inscrito na matriz sob o artigo 4756. (Doc. fls. 12/19 
dos autos)

C) Para garantia do capital mutuado, respectivos juros e despesas foi constituída hipoteca volun-
tária sobre o imóvel identificado na alínea B) do probatório.

D) A Oponente, na qualidade de cônjuge do mutuário prestou o seu consentimento à constituição 
da hipoteca. (Doc. fls. 12/19 dos autos)

E) Em 04.06.1981, a hipoteca foi registada na Conservatória do Registo Predial de Oeiras. (Doc. 
fls. 28/29 dos autos)

F) Em 09.03.1987, a Executada, Caixa Geral de Depósitos, fez instaurar contra a Oponente e marido, 
Duarte Manuel Ferreira acção executiva com vista à cobrança coerciva da quantia de 4.833.327$00. 
(Doc. fls. 184 dos autos)

G) A execução a que alude a alínea F) do probatório correu termos no 6º Juízo 3ª Secção sob o 
n.º 896/87 no Tribunal de 1ª Instância das Contribuições e Impostos de Lisboa, com carta precatória 
expedida para a Repartição de Finanças de Algés (C.P. n.º 232/87) em 24.07.1987. (Doc. fls. 185 dos 
autos)

H) Em 19.10.90, faleceu Duarte Manuel Ferreira. (Doc. fls. 35 dos autos)
I) Em 14.02.2011, a Caixa Geral de Depósitos emitiu um documento titulado “Demonstração da 

Nota de Débito” n.º 14843/2011 da qual se extrai: 

Mutuário Maria Madalena P. F. Fonseca Ferreira

Titular Duarte Manuel Ferreira

 Nº Operação: PT 0035903000749985
Capital Contratado: 7.232,57
Saldo após ultima prestação paga: 663, 28
Data da última prestação paga: 28/06/1989
Total da Nota de Débito: 1.070,67.” (Doc. fls. 226 dos autos)
J) Em 20.03.1989, a Repartição de Finanças de Algés, lavrou “EDITOS DE 30 DIAS” do qual 

se extrai:
“FAÇO SABER QUE: por este Juízo fiscal de Algés, correm éditos de 30 dias (…) DUARTE 

MANUEL FERREIRA e MARIA MADALENA PEREIRA FRIAS DA FONSECA FERREIRA, moradores 
que foram na Célula … bloco …, lote …, ……. em Carnaxide, hoje ausentes em parte incerta, para 
no prazo de 10 dias, imediatos aos trinta dias de dilação, contados a partir da 2ª e última publicação 
neste Jornal “Diário Popular”, satisfazer na Tesouraria da Fazenda Pública de Algés, a quantia de 
4.833.327$00 (...) além dos juros de mora e das custas do processo, proveniente de divida à Caixa 
Geral de Depósitos, conforme contrato de 17/11/81, empréstimo (...).” (Docs. fls. 187/188 dos autos)

L) Em 21.08.1995, a Caixa Geral de Depósitos emitiu um documento titulado por “NOTA DE 
DÉBITO” referente ao contrato de empréstimo n.º 9053/162125/685/0019, da qual se retira:

“Deve(m): QUATROCENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO ESCUDOS
Conforme o seguinte desdobramento: 

Capital 132.975$0
Juros de 86/11/17 a 95/08/21 273.880$0
Despesas 0$0

SOMA 406.855$0

 A partir da última data acima referida, quanto a juros, o débito agravar -se -á de 86$, por dia, 
encargo correspondente a juros calculados à taxa actualizada de 23,500%, acrescido de despesas ex-
trajudiciais que a Caixa efectue de responsabilidade do devedor, a liquidar oportunamente nos termos 
do mesmo título e das disposições da lei.

De harmonia com o art. 7 do Decreto  - Lei n.º 344/78 de 17 de Novembro, aquela taxa está agra-
vada da sobretaxa de 2,000% ao ano. Nos juros acima indicados Esc. 273.880$0 relativos a juros de 
mora e moratórios a partir de 86/11/17.” (Docs. fls. 62 dos autos)
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M) Em 07.03.1996, a 6ª Secretaria Administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa emitiu a 
carta precatória dirigida à 1ª Repartição de Finanças do Concelho do Bombarral para que procedesse: 
“a todas as diligências, desde a citação/penhora para a cobrança da quantia de: Quatrocentos e seis 
mil e oitocentos e cinquenta e cinco escudos.” (Doc. fls. 2 dos autos de execução)

N) Em 14.10.2002, a Oponente foi notificada pessoalmente do teor do Auto de Penhora efectu-
ado no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1341 -96/700003.0. (Doc. fls. 15 e 16 dos autos de 
execução apenso)

O) Em 13.11.2002, deu entrada na 1ª Repartição de Finanças do Bombarral a petição inicial que 
originou os presentes autos. (Cfr. carimbo aposto a fls.4 dos autos).

FACTOS NÃO PROVADOS
Com interesse para a decisão apenas se provaram os factos enunciados no probatório supra».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM RAZÃO 

DA HIERARQUIA
Maria Madalena Pereira Frias da Fonseca Ferreira recorre para este Supremo Tribunal Adminis-

trativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a oposição 
por ela deduzida à execução fiscal que actualmente corre termos pelo Serviço de Finanças de Oeiras 3 
para cobrança de dívida à Caixa Geral de Depósitos, S.A. proveniente de capital mutuado e respectivos 
juros moratórios.

Antes do mais, cumpre ajuizar da competência deste Supremo Tribunal Administrativo, questão 
que é de ordem pública e prioritária em relação a qualquer outra (cfr. art. 13.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro).

Cumpre, designadamente, aferir da incompetência em razão da hierarquia, que determina a incom-
petência absoluta do tribunal, a qual sendo de conhecimento oficioso, pode ser arguida até ao trânsito 
em julgado da decisão final (cfr. art. 16.º do CPPT), como o foi pela Recorrida (cfr. conclusões 36 a 45) 
e pelo Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo (cfr. ponto 1.6). Vejamos:

Como é sabido, nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no 
art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência para conhecer dos recursos das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1.ª instância em matéria de contencioso tributário pertence à Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo quando os recursos tenham por exclusivo fundamento matéria 
de direito, constituindo uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais administrati-
vos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na 
alínea b) do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a), do ETAF).

O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é a de reservar ao Supremo 
Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir quando a matéria de facto 
em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo, 
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, em face das mesmas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto, seja por insufici-
ência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda 
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos 
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda 
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (3).

Ou seja, para aferir da competência do tribunal em razão da hierarquia há, desde logo, que atentar 
nas conclusões de recurso formuladas pelo recorrente (4), pois estas devem enunciar os fundamentos do 
recurso (cfr. art. 685.º -A, n.º 1, do CPC): se, em face destas, se verifica que as questões controvertidas 
se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou 
se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

Tendo presente o que vimos de dizer, vejamos se têm razão a Recorrida e o Procurador -Geral 
Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo quando sustentam que a Recorrente invoca factos 
que não foram dados como assentes na sentença recorrida e dos quais pretende retirar consequências 
jurídicas relevantes. Segundo a Recorrida e o Representante do Ministério Público, esses factos serão os 
constantes da conclusão 11., na parte em que aí se afirma que a fracção hipotecada «havia sido comprada 
para habitação própria e permanente dele mutuário», da conclusão 17., na medida em que aí se diz que a 
Recorrente «não consentiu na constituição da dívida», bem como ao alegar que «partiu -se do princípio, 
errado, que a fracção era “casa de morada de família”» (cfr. alegação de recurso, a fls. 253 v.º).

Salvo o devido respeito, não vislumbramos nessa alegação divergência alguma com o decidido, 
a demandar que se dirima questão de facto. Senão vejamos: que a fracção em causa foi adquirida pelo 
marido para habitação própria e permanente é declaração que consta do contrato para o qual remete 
a alínea B) dos factos provados e, para além disso, não vislumbramos que a Recorrente daí pretenda 
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extrair qualquer consequência jurídica; saber se a ora Recorrente “consentiu ou não na constituição 
da dívida” é uma realidade que não é aqui invocada como um simples facto naturalístico, mas antes 
como uma conclusão a extrair em face da matéria dada como provada (e que encerra a decisão da 
causa) mediante a aplicação das regras jurídicas aplicáveis em sede da declaração negocial, maxime 
quanto à interpretação da declaração; da alegação de que «partiu -se do princípio, errado, que a fracção 
era “casa de morada de família”» a Recorrente não pretende extrair conclusão jurídica alguma, mas é 
antes a tentativa por ela ensaiada de explicação do motivo por que interveio no contrato, a autorizar a 
constituição da hipoteca.

Na verdade, a questão essencial a dirimir nestes autos é a de saber se a Recorrente é ou não res-
ponsável pela dívida exequenda, o que passa por saber se, sim ou não, se vinculou perante a CGD como 
devedora da quantia mutuada. Ora, para esse efeito há apenas que aplicar o direito à factualidade que 
vem dada como assente e que não vem posta em causa, quer directamente quer por defeito.

Concluímos, pois, que o recurso respeita exclusivamente a matéria de direito, motivo por que a 
competência em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso pertence a este Supremo Tribunal 
Administrativo, nos termos que deixámos expostos.

2.2.2 DA RESPONSABILIDADE DA OPONENTE PELA DÍVIDA EXEQUENDA
A ora Recorrente foi chamada à execução na qualidade de devedora de uma quantia mutuada pela 

CGD no exercício da sua actividade comercial e respectivos juros moratórios. Deduziu oposição com o 
fundamento de que não é devedora da quantia exequenda, não havendo título executivo relativamente 
a ela, pois foi o seu falecido marido, com quem foi casada sob o regime da separação de bens, quem 
contraiu o referido empréstimo, como consta do respectivo documento, sendo que a Oponente se limitou 
a autorizar a constituição de hipoteca para garantia daquele empréstimo.

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra não atendeu a argumentação aduzida pela 
Oponente e considerou que esta ««consta como terceira outorgante no contrato de mútuo […] pelo 
que é parte legítima na execução»; mais considerou, presumivelmente (5) em ordem a também por aí 
estabelecer a responsabilidade da Oponente que «nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 1691º do CC 
“são da responsabilidade de ambos os cônjuges as dívidas contraídas antes ou depois da celebração 
do casamento, pelos dois cônjuges, ou por um deles com o consentimento do outro”».

A Oponente recorreu dessa sentença, insistindo que nem consta do título executivo, pois não 
outorgou o contrato de mútuo, nem pode ser responsabilizada pela dívida que nele tenha origem, pois 
também não deu o consentimento à constituição dessa dívida, mas tão -só autorizou a constituição da 
hipoteca constituída em ordem a garantir a dívida.

A CGD, tal como a Juíza do Tribunal a quo, entende que a Recorrente se vinculou no contrato de 
empréstimo bancário que originou aquela dívida e, por outro lado, que é responsável por esta dívida 
nos termos do art. 1691.º, n.º 1, alínea a), do CC.

Antes de avançarmos na indagação se a ora Recorrente está ou incluída nesse título executivo 
como devedora ou pode ser responsabilizada pela dívida exequenda, impõem -se aqui alguns breves 
considerandos.

O primeiro, para recordar que, à data a que se refere o contrato de mútuo em causa, a CGD, em 
razão das funções de utilidade e ordem pública que lhe estavam confiadas por lei, gozava da possi-
bilidade de cobrar mediante execução fiscal as dívidas originadas em relações de direito privado, 
designadamente as dívidas comerciais de que fosse credora no exercício da sua actividade comercial 
(art. 61.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 48.953, de 5 de Abril de 1969, na referida redacção do art. 17.º do 
Decreto -Lei n.º 693/70, de 31 de Dezembro, e art. 159.º, n.º 1, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n.º 694/70, de 31 de Dezembro).

Essa possibilidade ficou arredada, sem prejuízo da sua manutenção nos processos pendentes, 
após as alterações introduzidas pelo n.º 1 do art. 3.º do Decreto -Lei n.º 241/93, de 8 de Julho e após a 
alteração introduzida no estatuto da CGD pelo Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto (6), sempre sem 
prejuízo da sua manutenção nos processos pendentes à data, assegurada pelo n.º 5 do art. 9.º daquele 
diploma legal (7).

O segundo considerando, para termos presente que, relativamente a situações como a presente, 
que se não se enquadram na situação típica gizada pelo legislador relativamente à execução fiscal, pois 
a dívida em cobrança não tem origem num acto tributário de liquidação, mas antes num empréstimo 
efectuado pela CGD no âmbito da sua actividade comercial, há que admitir ao oponente o uso de todos 
os fundamentos de defesa que poderia usar caso o credor fosse outra entidade bancária, assim afastando 
a taxatividade dos fundamentos de oposição à execução fiscal imposta pelo art. 204.º do CPPT, desig-
nadamente a impossibilidade de nela se discutir a legalidade do acto subjacente à dívida exequenda. 
Só assim ficam assegurados os princípios da igualdade e do acesso ao direito (cfr., respectivamente, 
arts. 13.º e 20.º, n.º 1, da Constituição da República) que ficariam irremediavelmente comprometidos 
caso se negasse ao oponente a possibilidade de usar meios de defesa que lhe seriam acessíveis na opo-
sição à execução comum, caso o credor fosse outra entidade bancária (8).
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Dito isto, cumpre agora verificar se a Oponente consta do título executivo como devedora ou se 
pode ser responsabilizada pela dívida exequenda nos termos sustentados na sentença recorrida e nas 
contra -alegações de recurso apresentadas pela CGD.

Tenha -se presente que é pelo título executivo que «se determinam o fim e os limites da acção 
executiva» (cfr. art. 45.º, n.º 1, do CPC)

Desde logo, cumpre ter presente que o título executivo é o contrato de mútuo a que alude a 
alínea B) dos factos provados, contrato ao qual é conferida essa natureza pelo art. 61.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 48.953, de 5 de Abril de 1969, na redacção do art. 17.º do Decreto -Lei n.º 693/70, de 31 de 
Dezembro, aplicável à data (9).

Inequivocamente, o reconhecimento que a lei faz como títulos executivos dos documentos apre-
sentados pela CGD, seja qual for a jurisdição competente para a cobrança das dívidas por eles titulados, 
exige que esses documentos sejam aptos a comprovar o crédito sobre aquele contra quem for instaurada 
a execução. Exigência que passa pela necessidade desse documento titular acto ou contrato em que 
intervenha a CGD e que preveja a existência de uma obrigação de que seja credora.

Ora, no caso sub judice, essa condição não está satisfeita. Na verdade, o documento apresentado 
pela CGD como título executivo não comprova a existência de obrigação alguma da ora Recorrente 
para com ela.

Da análise do contrato, rectius, contratos (pois que são dois os contratos titulados por aquele do-
cumento: um de mútuo, o outro de hipoteca), resulta que apenas o falecido marido da ora Recorrente 
se obrigou perante a CGD, sendo ele, em exclusivo, quem se declarou devedor da quantia mutuada. 
A ora Recorrente apenas interveio no contrato pelo qual o seu marido constituiu hipoteca sobre a frac-
ção autónoma a cuja compra se destinou o referido empréstimo e para autorizá -lo a onerar esse bem. 
Ou seja, a ora Recorrente não se vinculou no contrato de mútuo. A sua única declaração constante do 
documento apresentado como título executivo é de autorização ao seu marido para constituição da 
hipoteca sobre a referida fracção para garantia do pagamento da dívida.

Em face do título executivo, pelo qual, reiteramos, «se determinam o fim e os limites da acção 
executiva» (cfr. art. 45.º, n.º 1, do CPC), a Recorrente não pode ser executada, por dele não resultar que 
se obrigou perante a CGD ao pagamento da quantia mutuada. É inquestionável que a ora Recorrente 
não se vinculou nesse contrato de mútuo.

Poderemos perguntar -nos, então, qual o motivo por que a ora Recorrente interveio no documento. 
Tendo sempre presente que essa intervenção se limitou à referida autorização para constituição da hipo-
teca, a resposta poderá ser uma de duas: ou não se levou em conta que o regime de bens do casamento 
era o da separação e, por isso, se entendeu que se impunha a autorização do cônjuge para a oneração 
do bem imóvel, nos termos do disposto no art. 1682.º -A, n.º 1, alínea a), do CC; ou, como é mais pro-
vável e avançou a ora Recorrente como explicação, ter -se -á considerado que o imóvel onerado com 
a hipoteca era casa de morada da família, pelo que se requeria o consentimento do cônjuge para essa 
oneração, de acordo com o n.º 2 do mesmo preceito legal.

Nesta última eventualidade, se a CGD entendesse proceder à execução da hipoteca, de modo 
a obter o pagamento do seu crédito pelo valor da fracção hipotecada (cfr. art. 686.º do CC), nunca 
poderia a ora Recorrente opor -lhe o facto de aquela fracção constituir casa de morada de família. 
Mas, esgotam -se aí os efeitos relevantes negativos para a ora Recorrente derivados do consen-
timento prestado no documento por que foram celebrados os contratos de mútuo e de hipoteca, 
sendo que ela só neste último outorgou e exclusivamente no sentido de autorizar a constituição 
de hipoteca.

Não podemos, pois, concordar com a sentença quando nesta se afirma que a Recorrente «consta 
como terceira outorgante do contrato de mútuo» e, muito menos, quando daí extrai que a Recorrente 
é parte legítima na execução.

Descortinamos também na sentença e nas alegações da Recorrida uma imputação de responsabi-
lidade à Recorrente ao abrigo do disposto no art. 1691.º, n.º 1, alínea a), do CC.

Sem prejuízo de entendermos que nunca foi invocada qualquer disposição legal que legitime o 
seu chamamento à execução fiscal noutra qualidade que não a de devedora, pois esse chamamento foi 
feito apenas em face do documento apresentado como título executivo e, por isso, que só se o título 
executivo permitisse considerá -la como devedora  - e não permite  - poderia ser demandada na execução 
fiscal, sempre diremos o seguinte: o art. 1691.º, n.º 1, alínea a), do CC, sempre exigiria que a dívida 
houvesse sido constituída com o consentimento da Recorrente, o que não foi alegado e, muito menos, 
demonstrado.

Seja como for, certo é que a ora Recorrente nunca se vinculou perante a CGD ao pagamento da 
dívida exequenda, sendo que o mero consentimento prestado para a constituição da hipoteca não tem 
esse alcance.

Pelo que ficou dito, a sentença recorrida será revogada e, em substituição, julgando a oposição 
procedente, decidiremos pela extinção da execução fiscal quanto à ora Recorrente, decisão pela qual 
fica prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no recurso.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Verificando -se, em face das conclusões de recurso, que as questões controvertidas se resolvem 

mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, é de concluir que 
o Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia (arts. 26.º, alínea b), e 38.º, 
alínea a), do ETAF, e art. 280.º, n.º 1, do CPPT).

II  - Antes da transformação em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, a CGD 
podia cobrar os seus créditos provenientes de empréstimos efectuados no âmbito da sua actividade 
comercial em execução fiscal (possibilidade que se manteve para as execuções pendentes), sendo que 
havia que permitir ao executado em sede de oposição o exercício das garantias de defesa que o CPC 
reconhece aos sujeitos passivos de idêntica relação jurídica nos casos em que o credor é outra entidade 
bancária, sob pena de violação dos princípios da igualdade e do acesso ao direito (cfr. arts. 13.º e 20.º 
da Constituição da República).

III  - O facto de dois contratos – um de mútuo e outro de hipoteca para garantia daquele mútuo 
– terem sido celebrados através de um único documento, não significa que todos os outorgantes se 
tenham vinculado em ambos os contratos, não podendo, designadamente, considerar -se que o cônjuge 
que se limitou a autorizar a constituição da hipoteca sobre um determinado bem se tenha vinculado 
como devedor no contrato de mútuo que aquela se destinou a garantir.

IV  - Assim, nem aquele documento constitui título executivo que permita a execução contra o re-
ferido cônjuge para cobrança da dívida proveniente do capital mutuado e respectivos juros, nem se pode 
considerar que este seja responsável por essa dívida nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 1961.º do CC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, julgando 
procedente a oposição à execução fiscal, julgar extinta a execução fiscal quanto à Oponente, ora Recorrente.

Custas pela Recorrida, em 1.ª instância e neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 12 de Abril de 2012.  - Francisco Rothes (relator)  - Fernanda Maçãs  - Valente Torrão.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui como adiante, são transcrições.)
(2) (A Recorrente fez ainda outras considerações sobre as alegações da Recorrida, processualmente inadmissíveis.)
(3) (Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocument;

de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument..)

(4) (Quanto às conclusões das alegações do recorrido, nos casos em que este não seja também recorrente, apenas haverá 
que atender às mesmas, para aferir da competência em razão da hierarquia, no caso de ampliação do objecto do recurso nos 
termos do disposto no art. 684.º -A, n.º 3, do CPC.)

(5) (Dizemos presumivelmente porque a sentença não é inequívoca a esse propósito.)
(6) (Nos termos da qual, a CGD, até então denominada “Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência”, passou a ser 

uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, denominada “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” (cfr. art. 1.º do 
referido diploma legal).)

(7) (Sobre essa possibilidade, respectiva justificação, alteração do regime legal da CGD e constitucionalidade da Norma 
que permitiu que continuassem a ser cobradas em execução fiscal as dívidas à CGD originadas no exercício da sua actividade 
comercial, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 3 ao art. 148.º, págs. 28 a 30.)

(8) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao art. 204.º, pág. 442.
Vide também o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo aí referido, de 15 de 

Janeiro de 1997, proferido no processo com o n.º 18.785, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 de Maio de 
1999 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32210.pdf), págs. 21 a 25, com sumário também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
2784bd3d879519f5802568fc00397c21?OpenDocument.)

(9) (Note -se que não logra aqui aplicação o art. 9.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, por não estar ainda 
em vigor à data em que foi celebrado o contrato.) 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Aproveitamento do acto tributário inválido.
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Sumário:

 I — Um acto tributário inválido por preterição de audição prévia pode ser aproveitado 
pelo juiz se houve a convicção de que, anulado o acto, virá a ser praticado outro 
com conteúdo idêntico.

 II — Assim acontece quanto a sentença, apreciando relação material de fundo, confirma 
a validade substancial do acto tributário, sem possibilidade da administração 
tributária optar validamente por outro conteúdo.

Processo n.º 896/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António da Silva Campos, Lda.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial que António da Silva 
Campos, Lda, deduziu contra a decisão que indeferiu a reclamação graciosa que apresentou contra as 
liquidações adicionais de IRC, referentes aos anos de 1992, 1993, e 1994, no valor de 33.796.216$0, 
anulando -as por preterição da audição prévia.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) O presente recurso tem por objecto a douta decisão proferida pelo Tribunal a quo, que julgou 

parcialmente procedente a impugnação deduzida contra as liquidações adicionais de IRC, relativas aos 
exercícios económicos de 1992 a 1994, por haver concluído que ao não ter sido assegurado o exercí-
cio de direito de audiência, preteriu -se formalidade essencial determinante da anulação da liquidação 
impugnada.

b) Entende, porém, a Fazenda Pública que a douta sentença sob recurso padece de erro de julga-
mento quanto à matéria de direito, na medida em que fez errónea aplicação do disposto no artº 100º 
do CPA.

c) O princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações que lhes digam 
respeito encontra consagração expressa no artº 267º, n.º 5 da CRP, tendo sido concretizado no artº 8º do 
CPA, de harmonia com as regras fixadas nos artºs 100º a 103º do mesmo diploma, aqui aplicável.

d) E porque a audiência dos interessados se destina essencialmente a permitir a sua participação 
nas decisões que lhes dizem respeito, contribuindo para um cabal esclarecimento dos factos e uma mais 
adequada e justa decisão, a omissão dessa audição, ocorrida no caso em concreto, constitui a preterição 
de uma formalidade legal que poderá conduzir à anulabilidade da decisão da Administração Fiscal.

e) Porém, o direito do contribuinte na participação da formação do acto de que é destinatário só 
será verdadeiramente violado se através dessa participação omitida houver a possibilidade, ainda que 
ténue, de vir a exercer influência, pelos esclarecimentos prestados e pela prova que poderia apresentar, 
na decisão a proferir, no termo da instrução.

f) A formalidade da audição prévia, sendo essencial, degrada -se em não essencial, não sendo, por 
isso, invalidante do acto controvertido, nos casos em que não tem a mínima probabilidade de influenciar 
a decisão tomada, o que se impõe o aproveitamento do acto — utile par mutile non viciatur.

g) O tribunal a quo deu como procedente o pedido de anulação da liquidação controvertida, es-
tritamente com fundamento na omissão, por parte da AT, da não notificação para o exercício do direito 
de audição prévia,

h) Atendendo que no caso sub judice, “não se está perante uma situação de absoluta impossibi-
lidade de a decisão do procedimento ser influenciada pala audição da impugnante, não constituindo 
uma situação isenta de dúvidas”.

i) Todavia, a douta sentença recorrida não deixou de analisar os restantes vícios apontados pela 
impugnante à liquidação controvertida resultante do procedimento inspectivo, cujo direito de audição 
foi preterido,

j) E nessa sede decidiu que a impugnante não tinha razão e de que, tal como resulta do probató-
rio, não tinha efectuado a prova de que as operações tituladas pelas facturas desconsideradas pela AT 
correspondiam a reais prestações de serviço, concluindo então, que a AT não tinha outra alternativa 
que não a de produzir a correcção efectuada.

k) Destarte, com o devido respeito que nos merece, que é muito, não pode a Fazenda Pública, 
conformar -se, com o doutamente decidido de que a impugnante poderia, em sede instrutória, “carrear 
para o procedimento mais elementos probatórios’ e que a decisão da AT poderia ser outra que não a 
que foi tomada,

l) Porquanto a impugnante, nem nos presentes autos o fez, nem documental nem testemunhalmente, 
como resulta do probatório assente na douta sentença.
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m) Resulta assim, óbvio e intransponível que o formalismo do exercício do direito de audição 
prévia se degradou em não essencial, pois, nem tenuemente influenciaria na decisão final da AT, ficando 
assim demonstrado nos autos que, mesmo não tendo sido cumprida tal formalidade, a decisão final do 
procedimento nunca poderia ser diferente,

n) Aliás, como resulta da sentença recorrida nos factos dados como provados e como não provados, 
na convicção formulada pelo Tribunal na análise dos vícios apontados e na ponderação da prova, de que 
a AT não tinha outra alternativa senão decidir como decidiu nas correcções efectuadas que estiveram 
na génese da liquidação posta em crise.

o) Nesta medida, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro 
de julgamento, pelo que deve ser revogada, considerando -se a impugnação totalmente improcedente.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. A sentença deu como assente a seguinte os seguintes factos.
1)  - Em 21/05/1996, o Sr. António da Silva Campos, gerente da impugnante, prestou declarações 

perante o Núcleo de Averiguações Criminais da Direcção de Finanças do Porto, tendo declarado que:
 - Entre 1991 e 1994, 90% dos trabalhadores de Domingos Faria Oliveira, da área da construção 

civil, trabalhava para a impugnante;
 - A impugnante sabia que o Domingos recorria a subempreiteiros;
 - A impugnante efectuava os pagamentos em dinheiro a um Armando ou ao filho do Domingos, 

Paulo;
 - Alguns pagamentos em cheque eram feitos ao portador;
 - Mais tarde começou a endereçá -los ao Domingos;
 - Os trabalhos que o Sr. Domingos efectuava eram facturados quer em nome próprio, quer em 

nome do Paulo Jorge da Costa Oliveira, Fernando Augusto Pereira Morais, Bernardo Tomás ou Artur 
Fernando Comes;

 - O Sr. Domingos vinha sempre acompanhado de alguém que dizia representar os emitentes das 
facturas;

 - Todos os trabalhos foram tratados com o Sr. Domingos;
 - Quando os trabalhos eram facturados por outros, o Sr. Domingos dizia que tinha subempreitado 

as obras aos emitentes das facturas;
 - A impugnante aceitava estas facturas, porque o Domingos lhe dizia que já estava com um volume 

de facturação muito elevado ou que estava a constituir uma nova sociedade que ainda não tinha nome 
 - (cfr. fls. 560 e 561 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

2)  - Em 23/05/1996, o Núcleo de Averiguações Criminais elaborou informação, relativamente ao 
sujeito passivo António da Silva Campos, Lda, NIPC 502 057 246, segundo a qual:

“Em cumprimento da ordem de serviço n.º 1200 de 13/05/1996 e na sequência da visita já efectuada 
à mesma empresa cuja informação se encontra datada de 29/12/1995, visando proceder ao controlo 
das prestações de serviços efectuadas pelo contribuinte em nome individual Domingos Faria Oliveira, 
nipc 800804821, informa -se que por declarações prestadas por escrito no dia 21/05/96, pelo sócio 
gerente Sr. António da Silva Campos, as quais juntamos a esta Informação, concluímos que:

1  - A “António Silva Campos, Lda” contratou a “Domingos Faria Oliveira” para a prestação 
de serviços de construção civil.

2  - O “Domingos Faria Oliveira “terá prestado serviços de construção civil ao “António Silva 
Campos, Lda”.

3  - Os pagamentos quer em cheque ao portador quer em numerário terão sido feitos à “Domingos 
Faria Oliveira”, normalmente na pessoa de um empregado de nome Armando.

4  - Como comprovativos destas obras, além das facturas do “Domingos Faria Oliveira “encontram-
-se contabilizadas facturas dos sujeitos passivos:

 - Paulo Jorge da Costa Oliveira;
 - Artur Fernando Gomes;
 - Bernardo Tomás;
 - Fernando Augusto Pereira Morais
5  - O Sr. António da Silva Campos, conhecia o Paulo Jorge da Costa Oliveira, por ser filho de 

Domingos Faria Oliveira, mas não contratou qualquer obra com ele.
6  - O Sr. António da Silva Campos não conhece nem contratou qualquer serviço aos sujeitos 

passivos “Artur Fernando Gomes’ “Bernardo Tomás” e “Fernando Augusto Pereira Morais”. Estes 
três sujeitos passivos são respectivamente de Mirandela, Moimenta da Beira e Castro Daire, senda 
que as obras são todas localizadas nas proximidades de Guilhabreu.

7  - As facturas em causa surgem apenas nos últimos meses de cada ano.
Assim, concluímos que o “Domingos Faria Oliveira”,
 - Efectuou as obras que facturou;
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 - Terá servido de intermediário das facturas colocadas na “António da Silva Campos, Lda. “pelos 
restantes quatro subempreiteiros, entre os quais o próprio filho. Note -se que desde o momento em que 
surge devidamente colectado — 1994 — o filho do Domingos Faria Oliveira, “Paulo Jorge da Costa 
Oliveira” deixam de existir facturas de outros subempreiteiros, o que pode significar que o recurso a 
estes se devia não à falta de capacidade em termos de mão de obra, mas sim à falta de um emitente 
de facturas fictícias.

Mesmo que o Domingos Faria Oliveira entregasse as obras ou parte delas aos restantes quatro 
subempreiteiros, como o Sr. António da Silva Campos alega, temos que, por não se verificar corres-
pondência entre a empresa a quem foram contratadas as obras e recebeu os pagamentos e a que as 
facturou, se verifica facturação fictícia, porque existem facturas de quem não prestou qualquer serviços 
de: (dá -se aqui por integralmente reproduzido o quadro anexo)

Nesta data na António da Silva Campos, Lda fizemos:
 - liquidação de IVA pelas deduções indevidas das facturas em causa, nos seguintes valores e 

períodos:
(…) 

 - correcção à matéria colectável do IRC, pelo valor das facturas fictícias nos seguintes exercícios e 
valores:

1992— Esc. 20.000.000.00
1993 — Esc. 20.195.000.00
1994— Esc. 17334.890.00”
 - cfr. fls. 556 a 559 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
3)  - Sobre a informação a que se alude no ponto anterior foi proferido o seguinte parecer, datado 

de 31/05/1996: “confirmo as correcções propostas em sede de IVA e IRC nos montantes globais de, 
respectivamente, Esc. 9.204.782,00 e Esc. 57.529.890.00. Deverá ser incorporado no processo de 
“Domingos Faria Oliveira” cópia da presente informação” — Cfr. fls. 556 do processo físico.

4)  - Em 02/07/1996, sobre a informação e parecer a que se alude nos pontos anteriores, foi pro-
ferido o seguinte despacho: “Concordo com o parecer. Proceda -se em conformidade” — cfr. fls. 556 
do processo físico.

5)  - Em 23/05/1996, o Serviço de Fiscalização Tributária (IRC) elaborou Mapa de Apuramento 
Mod. DC -22, relativo ao exercício de 1992, do sujeito passivo “António da Silva Campos, Lda”, NIPC 
502 057 246, aqui impugnante, efectuando as seguintes correcções:

Resultados líquidos: + Esc. 20.000.000.00
Total das correcções: + Esc. 20.000.000.00
Lucro tributável declarado: + Esc. 3.419.340.00
Lucro tributável corrigido: + Esc. 23.419.340.00
Fundamentação das correcções efectuadas:
“Foram contabilizadas as facturas n.ºs 19 de 30/11/1992 de “Bernardo Tomás”, detentor do 

NIPC 801065798, e n.º 28 de 30/10/1992 e 33 de 30/12/1992 de “Fernando Augusto Pereira Morais’ 
detentor do NIPC 800965263 no exercido de 1992 entre outras noutros exercidos (1993 e 1994) no 
valor total sem IVA de Esc. 20.000.000.00, sendo que por não consubstanciarem quaisquer transacções 
comerciais, foram indevidamente consideradas como custos”  - (cfr. fls. 553 a 555 do processo físico, 
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

6) Em 23/05/1996, o Serviço de Fiscalização Tributária (IRC) elaborou Mapa de Apuramento 
Mod. DC -22, relativo ao exercício de 1993, do sujeito passivo “António da Silva Campos, Lda”, NIPC 
502 057 246, aqui impugnante, efectuando as seguintes correcções:

Resultados líquidos: + Esc. 20.195.000.00
Total das correcções: + Esc. 20.195.000.00
Lucro tributável declarado: + Esc. 5.113.500.00
Lucro tributável corrigido: + Esc. 25.308.500.00
Fundamentação das correcções efectuadas:
“Foram contabilizadas as facturas n.ºs 34 de 30/09/1993, 94 de 25/10/1993 e 95 de 30/10/1993 

de “Artur Fernando Gomes” NIPC 800 854 897, n.º 95 de 10/09/1993 de “Bernardo Tomás”, NIPC 
801 065 798, e n.º 87 de 20/09/1993, 95 de 04/11/1993, 96 de 15/11/1993, 97 de 17/12/1993 e 98 de 
30/12/1993 de “Fernando Augusto Pereira Morais”NIPC 800965263, no exercício de 1993 (entre 
outras nos exercícios de 1992 e 1994), no valor total, sem IVA, de Esc. 20.195.000.00, sendo que por 
não consubstanciarem quaisquer transacções comerciais, foram indevidamente consideradas como 
custos”. (cfr. fls. 550 a 552 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

7) Em 23/05/1996, o Serviço de Fiscalização Tributária (IRC) elaborou Mapa de Apuramento 
Mod. DC -22, relativo ao exercício de 1994, do sujeito passivo “António da Silva Campos, Lda”, NIPC 
502 057 246, aqui impugnante, efectuando as seguintes correcções:

Resultados líquidos: + Esc. 17.334.890.00
Total das correcções: + Esc. 17.334,890.00
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Lucro tributável declarado: + Esc. 5.444.637.00
Lucro tributável corrigido: + Esc. 22.779.527.00
Fundamentação das correcções efectuadas:
“Foram contabilizadas as facturas aº 33 de 30/06/1994, 83 de 26/07/1994, 103 de 22/08/1994, 

104 de 22/08/1994, 105 de 22/08/1994, 106 de 22/08/1994, 107 de 22/08/1994, 165 de 30/09/1994, 
170 de 30/10/1994, 173 de 31/10/1994, 175 de 15/11/1994, 178 de 31/10/1994, 200 de 04/11/1994, 
214 de 25/11/1994, 215 de 25/11/1994, 226 de 26/12/1994, 227 de 26/12/1994 e 230 de 27/12/1994 de 
“Paulo Jorge Costa Oliveira”, NIPC 815022 425, no exercício de 1994 (entre outras nos exercícios 
de 1992 e 1993), no valor total sem IVA de Esc. 17334.890.00, sendo que por não consubstanciarem 
quaisquer transacções comerciais, foram indevidamente consideradas como custos” – cfr fls. 547 a 
549 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

8) Da contabilidade da impugnante constam as seguintes facturas nas quais estão inscritos os 
seguintes elementos:

 - Factura n.º 19, de 30/11/1992 de Bernardo Tomás; Designação: Serviços prestados de pedreiro; 
valor s/IVA: Esc. 6.900.000.00  - cfr. fls. 173 do processo físico;

 - Factura n.º 95, de 10/09/1993 de Bernardo Tomás; Designação: Trabalhos efectuados na vossa 
obra sita em Vilar do Pinheiro, calcetamento em cubo de cimento; valor s/ IVA: Esc. 2.450.000.00  - cfr. 
fls. 174 do processo físico;

 - Factura n.º 28, de 31/10/1992 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: serviços pres-
tados de arte de trolha; valor s/IVA: Esc. 7.400.000.00  - cfr. fls. 175 do processo físico;

 - Factura n.º 33, de 30/12/1992 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: serviço prestado 
de trolha e pedreiro; valor s/IVA: Esc. 5.700.000.00  - cfr. fls. 176 do processo físico;

 - Factura n.º 87, de 20/09/1993 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: execução
de um posto de transformação em betão armado na v/ obra em Vilar do Pinheiro; valor s/ IVA: 
Esc. 5.700.000.00  - cfr. fls. 177 do processo físico;

 - Factura n.º 95, de 04/11/ 1993 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: trabalhos 
realizados na ITA de Famalicão, calcetamento em cubo + parque para viaturas, reposição de paralelo; 
valor s/IVA: Esc. 1.600.000.00  - cfr. fls. 439 do processo físico;

 - Factura n.º 96, de 15/11/1993 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: trabalhos rea-
lizados na ITA de Famalicão, pintura de parte da fábrica (exterior); valor s/ IVA: Esc. 3.400.000.00  - cfr. 
fls. 440 do processo físico;

 - Factura n.º 97, de 17/12/1993 de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: trabalhos 
rea lizados na ITA em Famalicão, portaria, pintura exterior (parte), quartos de banho; valor s/ IVA: 
Esc. 2.850.000.00 - cfr. fls. 441 do processo físico;

 - Factura n.º 98, de 30/12/1993, de Fernando Augusto Pereira Morais; Designação: trabalhos vários 
realizados na ITA em Famalicão, execução de novas salas para escritórios, pinturas interiores, execução 
de novos gabinetes; valor s/IVA: Esc. 2.345.000.00  - cfr. fls. 442 do processo físico;

 - Factura n.º 34, de 30/09/1993, de Artur Fernando Gomes; Designação: execução de trabalhos: 
execução de depósito para rede de águas; valor 5/IVA: Esc. 800.000.00  - cfr. fls. 281 do processo 
físico;

 - Factura n.º 94, de 25/10/1993, de Artur Fernando Gomes; Designação: obra na Rua Jerónimo 
Mendonça, rede de saneamento: execução de caixas em blocos de cimento maciços, execução de tampas 
em beta com 25 cm de espessura, colocação de tampas de SMAS, colocação de tubos de cimento 0,30 
e 0,40; valor s/ IVA: Esc. 2.700.000.00  - cfr. fls. 282 do processo físico;

 - Factura n.º 95, de 30/10/1993, de Artur Fernando Gomes; Designação: obra Rua Jerónimo Men-
donça, rede de águas pluviais: execução de caixas em bloco de cimento maciço, execução de tampas 
de betão com 25 cm de espessura, colocação de tampas dos SMAS, colocação de tubos de Gré; valor 
s/ IVA: Esc. 2.300.000.00  -cfr. fls. 283 do processo físico;

 - Factura n.º 33, de 30/06/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: s/ a obra dos 
Campos Verdes; valor s/IVA: Esc. 862.069.00  - cfr. fls. 76 do processo físico;

 - Factura n.º 83, de 26/07/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: s/ a obra dos 
Campos Verdes; valor s/ IVA: Esc. 1.206.897.00  - cfr. fls. 77 do processo físico;

 - Factura n.º 103, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: s/ obra da ITA, 
02/08 18 horas serviço prestado, 03/08 18 horas de serviço prestado, 04/08 18 horas de serviço prestado; 
valor s/IVA: Esc. 62.100.00  - cfr. fls. 433 do processo físico;

 - Factura n.º 104, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: obra do Porto, 
08/08  - 18 horas de serviço prestado, 09/08  - 18 horas de serviço prestado, 10/08 — 18 horas de ser-
viço prestado, 11/08 — 18 horas de serviço prestado, 12/08 — 18 horas de serviço prestado, 16/08 
— 18 horas de serviço prestado, 17/08 — 18 horas de serviço prestado; valor s/ IVA: Esc. 165.600.00 
— Cfr. fls. 284 do processo físico;
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 - Factura n.º 105, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: obra do Porto, 
18/08  - 18 horas de serviço prestado, 19/08  - 18 horas de serviço prestado; valor s/ IVA: Esc. 41.400.00 
– cfr. fls. 285 do processo físico;

 - Factura n.º 106, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: Mabor, 02/08  - 18 
horas de serviço prestado, 03/08  - 18 horas de serviço prestado, 04/08 — 18 horas de serviço prestado, 
08/08 — 18 horas de serviço prestado, 09/08 — 18 horas de serviço prestado, 10/08 — 18 horas de 
serviço prestado, 11/08 — 18 horas de serviço prestado; valor s/ IVA: Esc. 109.250.00 — ar. fls. 502 
do processo físico;

 - Factura n.º 107, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: Mabor, 12/08 - 
9 horas de serviço prestado, 16/08  - 9 horas de serviço prestado, 17/08 — 9 horas de serviço prestado, 
18/08 — 9 horas de serviço prestado, 19/08 — 9 horas de serviço prestado; valor s/ IVA: Esc. 51.750.00 
 - cfr. fls. 503 do processo físico;

Factura n.º 165, de 30/09/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: serviço executado 
nas escolas c+s de Mindelo, execução de sapatas, execução de pilares; valor s/ IVA: Esc. 3.800.000.00 
 - cfr. fls. 96 do processo físico;

 - Factura n.º 170, de 22/08/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: serviço executado 
nas escolas c+s de Mindelo, execução de laje e piso; valor s/ IVA: Esc. 2.500.000.00 — Cfr. fls. 97 do 
processo físico;

 - Factura n.º 175, de 15/11/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: serviço executado 
na ITA, Lousado, Famalicão, aumento do armazém; valor s/ IVA: Esc. 3.750.000.00 — Cfr. fls. 438 
do processo físico;

 - Factura n.º 178, de 31/10/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: obra da Mabor, 
horas de serviço prestado; valor s/ IVA: Esc. 68.400.00  - cfr. fls. 504 do processo físico;

 - Factura 200 de 04/11/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: 10 dias de trabalho 
de 5 homens na ITA, 10 dias de trabalho de 2 homens na Mabor, 20 dias de serviço máquina; valor s/ 
IVA: Esc. 1.162.000.00  - cfr. fls.438 e 505 do processo físico;

 - Factura n.º 214, de 25/11/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: obra da Mabor, 
serviços prestados de 31/10 a 04/11, serviços prestados de 07/11 a 11/11; serviços prestados de 14/11 
a 18/11, serviços prestados de 21/11 a 25/11; valor s/ IVA: Esc. 161.975.00  - cfr. fls. 506 do processo 
físico;

 - Factura n.º 226 de 26/12/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: 28/11 a 02/12 
 - serviços prestados; 05/12 a 09/12 — serviços prestados; 12/12 a 16/12 — serviços prestados; 19/12 a 
23/12  - serviços prestados, serviço da Mabor; valor s/ IVA: Esc. 140.600.00  - cfr. fls. 507 do processo 
físico;

 - Factura n.º 227, de 26/12/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: serviços prestados 
nas semanas 28/11 a 02/12, 05/12 a 09/12, 12/12 a 16/12, 19/12 a 23/12, serviço na ITA; valor s/ IVA: 
Esc. 125.400.00  - cfr. fls. 436 do processo físico;

 - Factura n.º 230, de 27/12/1994, de Paulo Jorge da Costa Oliveira; Designação: 17 dias de trabalho 
de 5 homens na ITA, 10 dias de trabalho de 2 homens na Mabor, 10 dias serviço máquina; valor s/IVA: 
Esc. 1.428.000.00  - cfr. fls. 437 e 508 do processo físico;

9)  - Em 18/02/1997 foi emitida a liquidação n.º 8310004596, de IRC, respeitante ao ano de 1992, 
no valor de Esc. 13.371.346.00, com data limite de pagamento em 02/06/1997 – cfr. fls. 87 do PA apenso 
aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

10)  - Em 20/02/1997 foi emitida a liquidação n.º 8310004775, de IRC, respeitante ao ano de 
1993, no valor de Esc. 11.703.327.00, com data limite de pagamento em 02/06/1997  - cfr. fls. 88 do 
PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

11) Em 27/02/1997 foi emitida a liquidação n.º 8310004967, de IRC, respeitante ao ano de 1994, 
no valor de Esc. 8.721.543.00, com data limite de pagamento em 02/06/1997 - cfr. fls. 89 do PA apenso 
aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

12) Não consta do processo físico e do processo de reclamação graciosa que a impugnante tenha 
sido notificada para exercer o direito de audição prévia, antes da emissão das liquidações.

13) A impugnante apresentou reclamação graciosa das referidas liquidações em 02/06/1998, na qual 
constam os seguintes fundamentos:  - violação do direito de audição;  -inexistência de facto tributário e 
consequente violação dos princípios da capacidade contributiva, do lucro real e da justiça, porquanto 
às facturas mencionadas no probatório estão subjacentes os serviços nelas mencionados;  -violação de 
normas procedimentais de tributação;  -falta de adequada fundamentação  - (cfr. fls. 60 a 86 do PA apenso 
aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

14) Em 18/09/2001 foi proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa apresentada 
 - cfr. fls, 91 a 115 do PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

15) Em 09/11/2001, a impugnante foi notificada do despacho de indeferimento da reclamação 
graciosa apresentada  - Cfr. fls. 159 e 159 verso do PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido.
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16) Por sentença de 29/04/2003, proferida no âmbito da Impugnação n.º 166/01 que correu os 
seus termos no Extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, 1º Juízo, 2 Secção, em que era 
impugnante “António da Silva Campos, Lda.” e impugnada a Fazenda Pública, cujos actos impugna-
dos consistiam nas liquidações de IRC e IVA referentes aos anos de 1992, 1993 e 1994, efectuadas na 
sequência de correcções técnicas, foi esta absolvida da instância, por se verificar a excepção dilatória 
da cumulação ilegal de pedidos  - cfr. fls. 527 a 531 do PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

17) A impugnante foi notificada da sentença a que se alude no ponto anterior por ofício datado 
de 29/04/2003 — cfr. fls. 527 do processo físico.

18)  - A presente impugnação deu entrada neste Tribunal em 11/06/2003  - cfr. fls. 1 e ss. do processo 
físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

19)  - Os tributos encontram -se pagos, ao abrigo do D.L n.º 124/96 de 10/08  - cfr. fls. 625 do 
processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

20)  - À data da informação a que se alude no ponto anterior, 03/08/2007, a impugnante continuava 
a efectuar o pagamento em prestações do juros de mora  - cfr. fls. 625 do processo físico.

21) O Paulo Jorge da Costa Oliveira é filho de Domingos Faria Oliveira.
22) O Paulo Jorge da Costa Oliveira, nos anos a que se reportam as facturas, trabalhava com o Pai.
3. A recorrente imputou às liquidações impugnadas quatro ilegalidades: (i) violação do artigo 23º 

do CIRC, pois foi adquirente dos bens e serviços constantes da facturas desconsideradas pela Adminis-
tração Tributária; (ii) violação de normas procedimentais de tributação, pelo facto de se ter determinado 
o lucro com recurso a correcções técnicas, em vez do recurso a método indiciários; (iii) violação do 
direito de audição prévia; (iv) violação do dever de fundamentação.

A sentença recorrida, após uma análise exaustiva da matéria de facto provada, julgou improcedente 
as duas primeiras ilegalidades e considerou que foi preterida o direito de audiência prévia, ilegalidade 
esta que no caso concreto determina a invalidade do acto, por não haver qualquer possibilidade do seu 
aproveitamento.

Ao referir -se a esta impossibilidade, a sentença conclui o seguinte: «estamos perante actos da 
AT que não são totalmente vinculados, pois, apesar de os pressupostos da actuação da AT estarem 
definidos na lei, a sua aplicação ao caso concreto acarreta sempre uma margem de subjectividade que 
faz com que o acto final do procedimento também comporte um cariz subjectivo. Assim não se pode 
concluir, sem margem de dúvidas, que não teria sido outra a actuação da Administração se a impug-
nante tivesse sido ouvida sobre o conteúdo decisório do acto e pudesse carrear para o procedimento 
mais elementos probatórios».

É contra esta conclusão que a Fazenda Pública se insurge, argumentando que, apesar de ter havido 
omissão de audição prévia, a sentença confirma e os autos demonstram que a administração tributária 
«não tinha outra alternativa senão decidir como decidiu, quanto às correcções efectuadas que estiveram 
na génese da liquidação posta em crise».

Portanto, a única questão que se impõe reexaminar consiste em saber se, apesar de anuláveis, os 
actos impugnados podem ser aproveitados.

A recorrente não põe em dúvida que no procedimento tributário a contribuinte não foi ouvida. Na 
data não estava em vigor a LGT, mas, por se tratar de um procedimento especial, o n.º 7 do artigo 2º 
do CPA determinava que se lhe aplicassem as regras dos artigos 100º a 103º, as quais conferiam à 
contribuinte o direito de ser ouvida sobre o «sentido provável da decisão». A preterição desta fase 
procedimental inviabilizou que ela pudesse pronunciar -se sobre as questões que constituíam o objecto 
do procedimento, bem como requer diligências complementares e juntar documentos. Por conseguinte, 
a omissão da fase da audiência dos interessados constitui um vício procedimental com potencialidade 
invalidante.

Não está, porém, em causa, determinar o valor daqueles preceitos de forma no âmbito do procedi-
mento tributário, que é indiscutível, apesar do seu carácter instrumental relativamente à relação jurídica 
tributária que visa servir e garantir. De facto, o problema não está na essencialidade da formalidade da 
audição prévia e na dificuldade em se admitir que possa degradar -se em não essencial, mas sim, se é 
legítimo que o juiz deixe de anular o acto porque a reinstrução do procedimento implicará a prática de 
outro acto com conteúdo idêntico. Enquanto naquela dimensão, não se pode concluir pela irrelevância 
da preterição da audição prévia, porque a função preventiva e defensiva que a lei lhe assinala não se 
mostra que no caso concreto tenha sido obtida por outra via, nesta outra, perante a previsão da prática 
de um novo acto com o mesmo conteúdo, justifica -se a não anulação.

O princípio do aproveitamento do acto administrativo não tem expressão legal própria no nosso 
Direito, mas tem sido acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, por razões de economia jurídica, 
«uma das dimensões da eficiência indispensável à realização do interesse público» (cfr. Vieira de 
Andrade, ob. cit. e João Loureiro, O Procedimento administrativo entre a eficiência e a garantia dos 
particulares, Coimbra Editora, pág. 137 e 219 e ss e, entre muitos, Acórdãos do STA, de 27/9/00, 
rec. n.º 41.191, de 7/11/01, rec. n.º 38983, de 2/5/02, rec. n.º 48.403, de 12/3/03, rec. n.º 349/03, de 
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2/02/2005, rec. n.º 784/04, de 15/2/2007, rec n.º 01071/06, de 13/1/2011, rec. n.º 01121/09, de 30/3/2011, 
rec. n.º 0877/09).

Trata -se, pois, de reconhecer ao tribunal o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão administrativa não podia ser outra, uma vez que em execução do efeito repristinatório da 
sentença não existe “alternativa juridicamente válida” que não seja a de renovar o acto inválido, embora 
sem o vício que determinou a anulação. Pergunta -se, pois, num dos acórdãos acima referidos, para 
quê anular um acto se o novo acto não iria introduzir nenhuma modificação significativa na situação 
existente e se, no essencial, tudo iria ficar na mesma?

E não se diga que o poder de anular um acto inválido põe em perigo o Estado de Direito, a separação 
de poderes, ou que limita as “garantias dos contribuintes”. É que, se o conteúdo do acto é estritamente 
vinculado, ele sempre teria de ser praticado, e por isso mesmo, o direito à anulação por vícios que 
não afectam a sua legitimidade substancial, em certos casos, pode e deve ceder perante o princípio da 
eficiência, que, em certa medida, também é um princípio constitucional.

Ora, no caso dos autos, tendo em conta o objecto da impugnação judicial e os limites objectivos 
do que foi julgado pela sentença recorrida, pode dizer -se que há certeza objectiva de que a reinstrução 
do procedimento tributário, para efeitos de expurgação do vício da falta de audição prévia, imporá 
que a administração tributária pratique um outro acto, de conteúdo igual ao do primeiro. Com efeito, 
tratando -se de um vício de procedimento, o direito da impugnante à execução do efeito repristinatório 
da anulação obriga o Fisco a retomar o procedimento no âmbito do qual foram praticadas as liquidações 
adicionais, mas não prejudica a eventualidade de o acto anulado poder ser renovado por outro com 
igual conteúdo. E pelo que resulta da sentença, na parte não impugnada, pode dizer -se que seria uma 
situação de “substituição obrigatória” do acto, caso fosse anulado por aquele vício.

Na verdade, a impugnante não se limitou a apontar defeitos à relação procedimental, pois, além 
dos vícios de procedimento e de forma, invocou a relação material de fundo, alegando que as facturas 
que a administração desconsiderou (as referidas no n.º 8 do probatório) correspondem aos serviços e 
bens efectivamente adquiridos, pelo que, no seu entender, devem ser considerados custos para efeito 
do artigo 23º do CIRC. A relação material controvertida que se formou no interior do procedimento 
tributário, onde nasceram as liquidações impugnadas, tem a ver exclusivamente com a veracidade dos 
factos incorporados em tais facturas. Em função dos elementos que reuniu, a administração tributária 
não aceita que os serviços e bens indicados nessas facturas tenham sido efectivamente adquiridos pela 
recorrente, o que determinou a necessidade de se fazer a “correcção técnica” dos valores de custos 
declarados nos exercícios em causa.

Ora, o objecto do processo de impugnação judicial está delimitado pela mesma realidade material 
que se formou no procedimento tributário, pois é com base na veracidade dos factos documentados 
pelas facturas que o impugnante contesta as liquidações, pedindo ao tribunal que as declare ilegais. O 
recorrente actua judicialmente em defesa da veracidade das facturas e da consequente consideração 
como custos fiscais dos serviços nelas titulados, juntando os meios de prova que, no seu entender, 
demonstram que adquiriu os serviços e bens declarados nas facturas.

A sentença recorrida, após uma análise minuciosa da prova documental e testemunhal oferecida 
e produzida pela recorrente (457 documentos e 5 testemunhas), concluiu que: (i) “a factualidade vinda 
a referenciar é suficiente para fundamentar a conclusão de que as facturas emitidas por Paulo Jorge 
da Costa Oliveira, Artur Fernando Gomes, Bernardo Tomás e Fernando Augusto Pereira Morais, não 
correspondem a transacções reais”; (ii) “A AT logrou demonstrar falta de correspondência entre os 
emitentes das facturas e os prestadores dos serviços, a inexistência de provas de pagamento, a ine-
xistência de relação contratual entre a impugnante e os emitentes das facturas”; (iii) “após a análise 
crítica de toda a prova produzida nos presentes autos, entendo que a Impugnante não logrou demonstrar 
que as facturas em causa titulam serviços realmente prestados, motivo pelo qual não merece censura 
a actuação da AT, ao desconsiderar os custos declarados que tinham tais facturas com o suporte na 
contabilidade da Impugnante, e consequentemente, corrigiu o lucro tributável declarado, procedendo 
às liquidações adicionais do IRC”.

Ao analisar a relação material de fundo que se desenhou no procedimento tributário e que conti-
nuou na impugnação judicial, o tribunal nega provimento à pretensão anulatória da impugnante, o que 
tem como efeito a confirmação da validade das liquidações impugnadas. Portanto, ficou demonstrado, 
com trânsito em julgado, que os serviços e bens declarados nas facturas constantes do facto n.º 8 do 
probatório não constituem custos para efeitos do artigo 23º do CIRC.

Em virtude deste efeito confirmativo da sentença não se vê que outra alternativa juridicamente 
válida poderá existir no procedimento tributário que não seja a manutenção das liquidações impugnadas. 
Se perante o tribunal a recorrente não conseguiu provar que os serviços e bens constantes das facturas 
foram efectivamente adquiridos, que outros meios de prova poderá ainda exibir no procedimento, 
em termos de se alterar a convicção já formada sobre a veracidade das aquisições? Como a resposta 
é seguramente negativa, não se vislumbra qualquer possibilidade da administração tributária optar 
validamente por liquidações de conteúdo diferente.
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Na sentença recorrida considerou -se que as liquidações não são actos «totalmente vinculados» 
e que por isso haverá sempre “uma margem de subjectividade”, pelo que não se pode concluir “sem 
margem de dúvidas” que não teria sido outra a actuação da Administração se a recorrente tivesse sido 
ouvida.

Essa questão poderia eventualmente colocar -se se estivesse em causa a aplicação do conceito 
indeterminado «indispensabilidade do custo», que também é um dos pressupostos de aplicação do 
artigo 23º do CIRC. Dada a margem de autonomia que pode existir na aplicação desse conceito, sem-
pre se poderia dizer que falta de audição podia ter influência na decisão. Mas a realidade substantiva 
que deu corpo ao procedimento não foi a de saber se as ditas aquisições de bens e serviços eram ou 
não necessárias à satisfação do escopo societário e à obtenção do lucro. A administração tributária 
não duvidou disso, apenas não aceita que as aquisições tenham ocorrido. Nesta parte, pressupõe -se a 
vinculação da Administração ao conhecimento dos pressupostos de facto, mesmo quando há margem 
de liberdade na apreciação e fixação dos factos. Como já referia o Professor Marcelo Caetano, mesmo 
nessas situações «os factos que sirvam de causa de um acto administrativo devem sempre ser verda-
deiros» (cfr. Manual. Vol. I, pág. 503).

Em suma: após a sentença recorrida ter confirmado a validade do acto, no que toca à relação 
material subjacente, ficou definitivamente assente que a recorrente não adquiriu os bens e serviços 
constantes das facturas não consideradas pela administração tributária. E assim sendo, não há dúvida 
que as liquidações adicionais correspondem à solução imposta pela lei para a situação concreta, pelo 
que a sua anulação criaria uma situação antijurídica. Para evitar tal situação, impõe -se aproveitar o 
acto, quanto ao vício de procedimento.

E idêntico raciocínio se deve fazer quanto à relevância invalidante do vício de forma por falta 
de fundamentação, que a sentença considerou prejudicado pela solução que deu à omissão da audição 
prévia. Se o conteúdo das liquidações não pode ser outro, porque se provou que as “correcções técnicas” 
à declaração da contribuinte devem ser feitas, então está excluída a possibilidade do Fisco vir a decidir 
de outra maneira através de um acto devidamente fundamentado. Este vício, que só consta da petição 
inicial por remissão para a reclamação graciosa, onde foi invocado de forma genérica, nenhuma influên-
cia pode ter na decisão que foi tomada. O cumprimento perfeito do dever de fundamentação, nem pode 
fazer variar o conteúdo das liquidações, nem confere à contribuinte a possibilidade de comprovar que 
os respectivos pressupostos estão errados, precisamente porque se demonstrou o contrário.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, na 
parte impugnada, e julgar totalmente improcedente a impugnação judicial, absolvendo a demandada 
do pedido.

Custas na primeira instância, pelo recorrente.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 12 de Abril de 2012.

Assunto:

Sisa (artigos 2.º, parágrafo 1.º, 2.º e 16.º, n.º 1 do CIMSISSD). Isenção. Prazo para 
revenda. Caducidade da isenção.

Sumário:

 I — De acordo com o artigo 2.º, parágrafo 1.º, 2.º do CISISSD, a sisa incide sobre as 
transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares 
desse direito, sobre bens imóveis, considerando, para este efeito, transmissões 
de propriedade imobiliária as promessas de compra e venda ou de troca de bens 
imobiliários, logo que verificada a tradição para o promitente -comprador ou 
para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes estejam usufruindo 
os bens.

 II — Este conceito de transmissão de propriedade imobiliária, diferente do do direito 
civil, é próprio do direito tributário, devendo, por isso, valer em todas as situações 
abrangidas por este ramo do direito, pelo que, estando provado que a recorrente 
celebrou contrato promessa de compra e venda com terceiro, ao qual entregou as 
chaves do imóvel e lhe permitiu a utilização conforme entendesse, passando este 
a usufrui -lo, se deve entender que o revendeu.
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 III — E, assim, se tal contrato promessa foi celebrado no prazo de três anos após a 
aquisição e a tradição se verificou também nesse prazo, a recorrente goza da isen-
ção do artigo 16.º, n.º 1 do CISISSD, sem necessidade de realização da escritura 
formal posterior de compra e venda.

 IV — É que, se a transmissão para efeitos fiscais, se concretizou com a entrega do bem 
ao promitente comprador, desde logo ficando este sujeito ao pagamento da sisa, 
para o direito tributário já é irrelevante a formalização da escritura de venda, 
pois o acto “transmissão” é só um e já foi anteriormente concretizado.

Processo n.º 1061/11 -30.
Recorrente: Vilarinho Parque — Construção e Gestão Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “Vilarinho Parque  - Construção e Gestão Imobiliária, SA”, com os demais sinais nos autos, 
veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que julgou improcedente a impugnação por si 
deduzida contra a liquidação adicional de sisa, no montante de 13.966,34 euros, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1ª)  - Discordando da liquidação de Sisa que foi efectuada, impugnou a recorrente tal liquidação, 
pois que entendeu que inexistia qualquer fundamento legal para que no caso em apreço se tivesse 
considerado ter ocorrido caducidade da isenção de sisa, de que beneficiava em virtude de ter adquirido 
quinhão de prédio urbano com destino a revenda.

2ª)  - Para estribar a sua tese, invocou então a ora recorrente que no prazo legal de três anos havia 
transmitido o dito quinhão, pois que havia ajustado contrato promessa de compra e venda, por força 
do qual transmitiu a posse do prédio urbano identificado nos autos.

3ª)  - Pelas razões constantes da Douta Sentença proferida em Primeira Instância, não foi porém 
acolhida a tese da impugnante.

4ª) - Posto que a matéria de facto em apreço nos autos é incontrovertida, importa pois unicamente 
saber e decidir se o invocado contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição da coisa, 
equivale ou não, a uma verdadeira transmissão.

5ª)  - Ora, entende a recorrente que a resposta terá de ser positiva.
6ª)  - Com efeito, de acordo com o preceituado no n.º 3 do artº 11, do CIMSISSD, ficariam isentas 

de sisa, entre outras, as aquisições de prédios destinados a revenda no âmbito do exercício da activi-
dade comercial dos adquirentes, sendo certo que, tal isenção caducaria, caso o adquirente desse destino 
diferente ao prédio assim adquirido, ou caso tal prédio adquirido para revenda não fosse transmitido 
no prazo de três anos.

7ª)  - Por seu turno, definindo a incidência do imposto em apreço, estipulava -se, no artº l do 
diploma legal em causa, que “são sujeitas a sisa e a imposto de sucessões e doações nos termos dos 
artigos seguintes, as transmissões perpétuas ou temporárias dos bens, qualquer que seja o título porque 
operou”, sendo que,

8ª)  - de acordo com o artº 2 do CIMSISS, “a sisa incide sobre as transmissões a título oneroso, 
do direito de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis”, adiantando -se, 
também, no primeiro parágrafo desse normativo que “consideram -se, para estes efeitos, transmissões 
de propriedade imobiliária, as promessa de compra e venda ou troca de bens imobiliários, logo que 
verificada a tradição para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando 
aquele ou estes, estejam usufruindo dos bens”’.

9ª)  - Conforme decorre dos normativos em referência, e conforme é, aliás, plenamente reconhecido 
pela Doutrina e Jurisprudência, o conceito de transmissão para efeitos de lei fiscal, é diverso daquele 
que decorre do ordenamento jurídico ínsito à Lei Civil, sendo certo que, para efeitos fiscais, tal conceito 
é mais amplo e abrangente do que aquele que está enraizado no Direito Privado.

10ª)  - Concretamente, é sabido que, em tese geral, e em concreto, em tese de Sisa, a figura da 
transmissão compreende não só a transmissão civil, como também a mera transmissão económica ou 
transmissão de facto, mesmo que despidas das formalidades exigíveis por lei.

11ª)  - A diversidade de conceitos, entre a Lei Privada e a Lei Fiscal, alcança o seu expoente má-
ximo, na consagração de determinados actos como transmitivos de propriedade, que como tal, não são 
considerados pela lei civil.

12ª)  - É o caso paradigmático do contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição 
do bem, que não sendo um acto transmitivo de propriedade para a lei civil, já o é, para a lei fiscal, tal 
como se alcança, aliás, pelo disposto no ponto segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo do 
CIMSISSD.
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13ª)  - Ora, por força dessa circunstância, é que se deverá concluir que, se entende a lei fiscal que 
tal tradição da coisa se equipara a uma verdadeira transmissão de propriedade, para efeitos de incidên-
cia do Imposto de Sisa, também se deverá entender tal acto ou facto tributário como acto transmitivo 
da propriedade para efeitos de manutenção da isenção de Sisa que previamente havia sido concedida.

14ª) - Com efeito, não poderá a lei fiscal para efeitos de tributar o promitente adquirente, ficcionar 
que, nos casos em que existe contrato promessa de compra e venda, com tradição da coisa, ocorre uma 
verdadeira transmissão, e ao mesmo tempo, para efeitos de determinar a caducidade do benefício da 
isenção do imposto de sisa, entender que tal transmissão afinal não se verifica, ignorando os efeitos 
que a própria lei fiscal confere ao dito contrato promessa de compra e venda, já que, o facto tributário 
ou real, em si, qual seja, a tradição da coisa, não perde a sua relevância, consoante se estiver a tratar 
de tributação ou isenção de tributação.

15ª)  - Na verdade, sendo certo que a lei fiscal se reveste de especialidade própria, é também in-
questionável que em sede de interpretação e integração das normais fiscais, se não pode esquecer os 
comandos informadores da lei geral, no que tange à aplicação das normas, e dentro de tais princípios, 
não se pode olvidar o princípio da unidade do sistema jurídico, e da necessidade da sua coerência e 
objectividade.

16ª) - Com efeito, sendo certo que se aceita a diversidade de conceitos entre a lei civil e a lei 
fiscal, já não se poderá aceitar que dentro dessa mesma lei fiscal, os conceitos divirjam, em termos de 
qualificação, de determinadas realidades, unicamente por razões de se pretender obter um, ou outro 
efeito, pois que, admitir -se tal, seria admitir, a total destruição dos princípios da objectividade, clareza 
e segurança jurídicas.

17ª) - Quer isto dizer que, a nossa lei fiscal ao deformar o conceito de transmissão tal qual ele é 
definido no direito privado, e ao considerar equiparado à transmissão do direito de propriedade, a ou-
torga do contrato promessa de compra e venda, acompanhado da tradição do bem, e da transmissão da 
posse, tem de o fazer de forma plena e coerente, e consequentemente, tem de recepcionar tal deformação 
conceituai quer para efeitos de incidência de Sisa, quer para efeitos de apuramento das circunstâncias 
que conduzem ou não à caducidade da isenção de sisa anteriormente concedida,

18ª)  - devendo então, concluir -se que, se a lei fiscal considera, na perspectiva do promitente 
comprador, que a outorga do contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição da coisa 
se equipara a uma verdadeira transmissão, obrigando o promitente comprador a liquidar o imposto 
sobre tal transmissão, também terá de considerar esse mesmo acto como transmissão, desta feita, para 
reconhecer, já na perspectiva do promitente vendedor, que este revendeu ou retransmitiu o prédio dentro 
de três anos, podendo assim beneficiar da isenção de sisa anteriormente concedida.

19ª)  - Aliás, tanto assim é que, para efeitos de incidência doutros impostos, e tendo em conta a 
mesma realidade, reconhece a lei fiscal a tal transmissão por via do ajuste de contrato promessa com 
tradição da coisa, o valor e o significado de uma verdadeira transmissão formal.

20ª)  - De facto, a própria lei fiscal a partir do momento da outorga do contrato promessa em análise 
considera o promitente adquirente como o titular dos rendimentos do prédio objecto de tal contrato, 
razão pela qual, para além de o obrigar a liquidar Sisa, ou actualmente, IMT, o obriga, também, a partir 
de tal momento, a liquidar, a anterior Contribuição Autárquica, e o actual IMI, sendo que, por seu turno, 
a nossa lei fiscal, a partir do ajuste de tal contrato, deixa de considerar o promitente vendedor, como 
titular dos rendimentos do prédio prometido vender, deixando assim de sobre ele incidir a obrigação 
de liquidar o correspondente IMI.

21ª)  - Assim, também por esta ordem de razões, e sob pena de notória violação do princípio da 
unidade do sistema jurídico, e sob pena ainda de total incoerência lógica do sistema fiscal, não se po-
derá aceitar que um acto ou realidade, seja considerado transmissão para efeitos de IMI, e já não o seja 
unicamente para efeitos de facto impeditivo da caducidade da isenção de sisa.

22ª)  - Acresce que, atenta a própria natureza do imposto em causa, a isenção da liquidação ou 
pagamento de Sisa, nas situações de aquisição para futura revenda, tem por fundamento a circunstância 
de reconhecer o legislador que o sujeito adquirente não pretende incluir o bem no seu património imo-
bilizado, ou no seu acervo patrimonial, mas sim pô -lo em circulação comercial, sendo por isso mesmo 
que na escrituração comercial respectiva tais bens integram o activo circulante.

23ª) - Ora, é indubitável que a outorga de contrato promessa de compra e venda, com pagamento 
integral do preço, e com transmissão da posse do bem em causa, é um sinal evidente de que o bem se 
não destina à incorporação no património do adquirente, mas sim, à sua inclusão no circuito comercial, 
daí decorrendo a não exigência do pagamento de sisa.

24ª) - Por todas estas ordens de razões entende pois a recorrente que a Douta Sentença recorrida 
ao julgar improcedente a impugnação, e deste modo, ao considerar que para efeitos de revenda, dentro 
do prazo legal, de três anos, só releva a existência de uma compra e venda devidamente formalizada, e 
já não, a outorga de contrato promessa de com tradição da coisa, incorreu em errónea interpretação da 
lei, deste modo, violando o disposto no artº 9º do Código Civil, bem como o preceituado nos artº 4º, 8º 
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e 11º da Lei Geral Tributária, bem como e ainda o consignado nos artºs 1º, 2º, 11º, n.º 3, 13º -A e 16º. 
n.º l, todos do CIMSISSD.

24ª)  - Acresce que, salvo melhor opinião, a interpretação do artº 2 do CIMSISSD que está subja-
cente à posição consagrada na Douta Decisão de que ora se recorre, sempre seria inconstitucional por 
violadora dos princípios vazados nos artºs 3º, 16º, 103º e 104º da CRP.

25ª) - Na verdade, os preceitos constitucionais referidos, consagram os princípios da legalidade e da 
igualdade, que deverão impregnar a legislação ordinária, e dentro desta, da legislação fiscal, princípios 
esses que impõem que os impostos sejam criados por lei, e que a sua incidência e cobrança respeitem 
o princípio da legalidade e igualdade.

26ª) - Ora, tratar situações fácticas idênticas, de forma desigual, e considerar realidades de natureza 
semelhante, como realidades diferentes unicamente tendo em conta os seus efeitos, e não a unidade 
do sistema jurídico, será pois violar o princípio da legalidade e o princípio da igualdade, e mesmo até 
do princípio da justiça fiscal, violando -se directamente o princípio da legalidade, no que concerne à 
liquidação dos tributos expressamente consagrado no n.º 3 do artº 103º da nossa lei fundamental.

27ª) - Consequentemente, deverá a Douta Sentença recorrida ser revogada, e substituída por outra 
que, julgando procedente a impugnação judicial interposta pela ora recorrente determine a ilegalidade 
da liquidação do Imposto Municipal de Sisa, considerando -se, para tal, que o ajuste do contrato pro-
messa de compra e venda acompanhado de tradição do bem, e da transmissão da posse, celebrado 
pela recorrente como promitente vendedora, configura transmissão, e, assim revenda, para efeitos de 
manutenção da isenção de liquidação do tributo em questão, pois que assim se fará inteira, cabal e já 
costumada JUSTIÇA!

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 145 e segs. no qual defende a improcedência do 
recurso.

III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância, os seguintes 

factos:
1º) Por escritura de “Compra e Venda” lavrada em 23.11.2000 na Secretaria Notarial da Póvoa de 

Varzim  - 1.º Cartório e exarada de fls. 13 a fls. 14V do livro E -171 de “Escrituras Diversas” do mesmo 
Cartório, Raquel Ruth Novais Fangueiro, como procuradora em representação de Maria de La Salette 
Novais Fangueiro, declarou vender à ora Impugnante, ali representada por Manuel Joaquim Reis Cam-
pos e Adelino Cerejeira Leitão da Silva, e esta declarou comprar pelo preço global de 28.000.000$00, 
“sete/trinta avos indivisos de uma casa de habitação e comércio, de rés -do -chão e andar, sito na Rua Dr. 
António da Silveira, desta cidade, descrito na Conservatória de Registo Predial deste concelho sob o 
número mil novecentos e cinco, da freguesia da Póvoa de Varzim, inscrito na matriz sob o artigo 5.201, 
com o valor patrimonial correspondente de 738.181$00’, mais tendo declarado os representantes da 
Impugnante que “aceitam para a sua representada este contrato nos termos exarados; e que o imóvel 
se destina para revenda.”  - cfr. doe. de fls. 8 a 12 dos autos.

2º). Mais consta da escritura referida no ponto anterior que “No referido maço de documentos 
referente ao livro E  - cento e sessenta e sete e a instruir a escritura nele lavrada a folhas cinco, encontra-
-se arquivada uma pública forma de certidão passada pela Repartição de Finanças do concelho de Vila 
Nova de Famalicão, dela constando que a sociedade compradora se encontra colectada ela actividade 
de compra e venda de bens imobiliários CAE 70120 e que exerceu normal e habitualmente essa acti-
vidade no ano findo, motivo porque este acto está isento do Imposto Municipal de Sisa, nos termos do 
n.º 3, do artº 11, do respectivo código”.  - cfr. doc. de fls. 8 a 12 dos autos.

3º). Por escrito de 10.09.2003 a Impugnante, representada por Cristiana Maria Leitão Campos e 
Manuel Joaquim Reis Campos, declarou prometer vender a “Jonel  -Sociedade Imobiliária Irmão Coelho, 
Lda.”, e esta declarou comprar, o “prédio urbano constituído por casa de habitação e comércio, de 
rés -do -chão e andar, sito na Rua Dr. António da Silveira, desta cidade, descrito na Conservatória de 
Registo Predial deste concelho sob o número mil novecentos e cinco, da freguesia da Póvoa de Varzim, 
inscrito na matriz sob o artigo 5.201 urbano”.  - cfr. doc. de fls. 13 a 14 dos autos.

4º). Consta do escrito referido no número anterior, entre o mais, o seguinte:
“Cláusula Quarta: A escritura de compra e venda que ora se promete celebrar será efectuada 

no prazo máximo de três anos a contar da data de outorga do presente contrato promessa de compra 
e venda.

Cláusula Quinta: Não obstante o estipulado na anterior clausula, dá a primeira à segunda 
outorgante, autorização para que esta ocupe de imediato o referido prédio tomando posse do mesmo.

Cláusula Sexta: De acordo com o estipulado na anterior clausula, à segunda outorgante ficam 
desde já entregues as chaves do prédio prometido vender, podendo esta assim utilizá -lo e frui -lo da 
forma que bem entender”. - cfr. doc. de fls. 13 a 14 dos autos

5º). Por ofício n.º 994, datado de 26.1.2004, do Serviço de Finanças do Concelho da Póvoa de 
Varzim, foi a Impugnante notificada para, no prazo de 30 dias, solicitar guias naquele Serviço de 
Finanças, “a fim de efectuar o pagamento do imposto municipal de sisa no montante de 13.966,64 
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Euros [...] Estes valores resultam da liquidação efectuada em virtude de ter, adquirido por escritura 
de 23 -11 -2000, do 1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, com isenção de sisa nos termos do n.º 3 
do artigo 11º do CIMSISSD, (o)s prédio(s) abaixo descrito(s) e não o ter revendido no prazo de 3 anos, 
perdendo assim o direito àquela isenção (n.º l do art. 16º do Código do Imposto Municipal da Sisa). [...] 
Prédio: Prédios urbanos sitos na Rua Dr. António da Silveira, freguesia da Póvoa de Varzim, destinado 
a armazém, inscrito na matriz sob o artigo 7730  - 5201”.  - cfr. docs. de fls 14 e 15 do p.a. apenso aos 
autos, a Impugnante no ponto l da p.i. alega que foi notificada da liquidação.

6º). A presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças da Póvoa de Varzim em 26.5.2004. 
 - cfr. doc. de fls. 3 dos autos.

V. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, para efeitos de isenção de sisa, 
o termo “revenda” constante do artº 16º, 1º do respectivo Código, abrangia também o contrato promessa 
de compra e venda em que tivesse existido tradição do imóvel  - aplicando -se por analogia o estabelecido 
no artº 2º, parágrafo 1º, n.º 2 do mesmo diploma  - ou se, pelo contrário, o legislador pretendeu, no caso 
da caducidade da isenção, atribuir a esse termo o mesmo sentido da venda em direito civil.

Caso se confirme a sentença recorrida, haverá ainda que apreciar a interpretação ali seguida viola 
os princípios da legalidade, igualdade e justiça fiscal (v. conclusões 24ª a 26ª).

V.1. A sentença recorrida entendeu e decidiu, louvando -se no Acórdão deste STA, de 13.05.2009, 
proferido no Processo n.º 0234/09, que transcreveu parcialmente, que inexiste uma intenção expressa 
do legislador em operar qualquer extensão do conceito de transmissão consagrado n.º artº 2º, n.º 2 do 
CIMSISSD ao caso da “revenda” referida no artº 16º, 1º do meso diploma.

V.2. A recorrente, por sua vez, defende entendimento contrário, louvando -se na seguinte argu-
mentação:

O artº 2º do CIMSISS determinava que a sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do 
direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis, considerando ainda, 
para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária, as promessa de compra e venda ou troca de 
bens imobiliários, logo que verificada a tradição para o promitente comprador ou para os promitentes 
permutantes, ou quando aquela ou estes estejam usufruindo dos bens.

Ora, é plenamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, que o conceito de transmissão para 
efeitos de lei fiscal é diverso daquele que decorre do ordenamento jurídico ínsito à Lei Civil, sendo 
certo que, para efeitos fiscais, tal conceito é mais abrangente do que aquele que está enraizado a nível 
de direito privado.

Na verdade, é pacífico na doutrina, que, em tese geral, em termos de sisa, a figura da transmissão 
compreende não só a transmissão civil, como também, a transmissão económica ou a transmissão de 
facto, mesmo que despida de formalidades legais, ou ferida de nulidades.

Consequentemente, a incidência do anterior imposto municipal de sisa, ou do actual imposto 
sobre transmissões (IMT), não se detém perante a falta ou insuficiência jurídica dos factos tributários 
exigida pelo direito privado, para a validade dos actos e contratos, sendo tido em conta a realidade 
económica em causa.

Tal diversidade de conceitos, entre a lei privada e a lei fiscal, alcança o seu expoente na consa-
gração de determinados actos como transmitivos de propriedade que, como tal, não são considerados 
pela lei civil.

É o caso, paradigmático do contrato promessa de compra e venda acompanhado de tradição do 
bem, que, não sendo um acto transmitivo de propriedade para a lei civil, já o é para a lei fiscal, tal 
como se alcança, aliás, pelo disposto no ponto segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo do 
CIMSISS.

Assim é que, por força do indicado normativo, o promitente comprador fica sujeito ao pagamento 
de sisa, no momento do ajuste do contrato promessa de compra e venda, desde que, ocorra a tradição 
da coisa prometida vender.

Ora, se entende a lei fiscal que tal tradição de coisa, se equipara a uma verdadeira transmissão de 
propriedade, para efeitos de incidência do imposto de Sisa, também se deverá entender tal acto ou tal 
facto tributário, como transmissão da propriedade, para efeitos da manutenção da isenção de Sisa que 
previamente foi concedida.

Na verdade, salvo o devido e merecido respeito pela posição contrária sufragada pela Douta Decisão 
em recurso, não poderá a lei fiscal para efeitos de tributar o promitente adquirente fíccionar que, nos 
casos em que existe contrato promessa de compra e venda acompanhado de tradição da coisa, ocorre 
uma verdadeira transmissão, e ao mesmo tempo, para efeitos de determinar a caducidade do benefício 
da isenção do imposto de sisa entender que tal transmissão afinal não se verifica, ignorando os efeitos 
que a própria lei fiscal confere ao dito contrato promessa de compra e venda.

É que, desde logo, o facto real, a que a Lei fiscal dá relevância, para efeitos de incidência do 
imposto municipal de sisa, é um, e um só, qual seja, o da tradição da coisa, e transmissão de posse em 
virtude da outorga de um contrato promessa de compra e venda, sendo que, tal facto, que é uno, não 
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apresenta ou representa realidades diferentes, para efeitos de tributação, ou para efeitos de isenção de 
tributação.

Deste modo e apesar de alguma especialidade, no que tange à sua integração e interpretação das 
normas fiscais, o que é certo é que, tais especialidades constantes da lei fiscal, não poderão nunca violar 
os princípios informadores da lei geral, no que tange à aplicação e interpretação das normas.

Assim, não se poderá nunca olvidar os princípios constantes do artº 9º do Código Civil, que, 
expressamente consagra que o interprete, na determinação do sentido das normas, deverá reconstituir 
a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico.

Ora, é precisamente tendo em conta tais regras gerais que mandam obedecer ao princípio da uni-
dade jurídica, que se não poderá concordar com a posição assumida pelo tribunal recorrido.

De facto, sendo certo que se aceita que os conceitos de transmissão são diversos, no que tange 
ao Direito Civil e ao Direito Fiscal, já se não poderá aceitar, que dentro desse mesmo Direito Fiscal, 
tais conceitos divirjam, em termos de qualificação dos factos reais, unicamente pela circunstância de 
se pretender obter um outro efeito.

Isto é dizer que, já quebrará a tal “unidade jurídica”, entender -se que um facto, que não sendo 
considerado transmissão para a lei civil, o é para a lei fiscal, mas dentro desta, somente para um de-
terminado efeito.

Neste sentido de objectividade manda a lei que os conceitos que são importados de outros ramos 
de direito, o sejam com o seu sentido de origem, a não ser que lei concreta disponha o contrário.

Assim, ao importar o conceito de transmissão do direito privado, dando -lhe outra “concepção”, é 
mister, que tal conceito “novo” de transmissão, se aplique ao direito fiscal, como um sistema unitário, 
e não com imprecisões forçadas por intuitos meramente económicos.

Consequentemente, a nossa lei fiscal, ao deformar o conceito de transmissão tal qual ele é definido 
no Direito Privado, e ao considerar equiparado à transmissão do direito de propriedade, a outorga de 
contrato promessa de compra e venda acompanhado de tradição do bem, e da transmissão da posse, 
tem de o fazer de forma plena e coerente, quer para efeitos de incidência de sisa, quer para efeitos de 
apuramento de circunstâncias que conduzam ou não à caducidade da isenção de liquidação de sisa 
anteriormente concedida.

Se a lei fiscal considera, na perspectiva do promitente -comprador, que a outorga do contrato 
promessa de compra e venda acompanhado de tradição da coisa, se equipara a uma verdadeira trans-
missão, obrigando assim o promitente adquirente a liquidar o imposto sobre a transmissão, também 
terá de considerar esse mesmo acto como transmissão, desta feita, para reconhecer, já na perspectiva do 
promitente vendedor que este revendeu ou retransmitiu o prédio dentro do prazo de três anos, podendo 
assim beneficiar da isenção de sisa anteriormente concedida.

A sentença recorrida ao julgar improcedente a impugnação, e considerando que a “revenda” só 
releva em caso de existência de uma compra e venda devidamente formalizada, e já não a outorga do 
contrato promessa de compra e venda com tradição da coisa, incorreu em errónea interpretação da lei, 
e deste modo, violou o disposto no artº 9 do Código Civil, nos artº 4º, 8º e 11º, da Lei Geral Tributária, 
e ainda, o preceituado nos artsº 1º, 2º, 11º, n.º 3, 13º -A e 16º, n.º l, todos do CIMSISSD, violando deste 
modo os princípios prescritos nos artºs 3, n.º 3, 16º, 103º, 104º da nossa Lei Fundamental.

Vejamos então.
V.3. Os arts. 2.º, 11.º n.º 3.º, 13.º -A e 16.º do CIMSISD estabeleciam, respectivamente, o se-

guinte:
“Artigo 2.º
A sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras 

parcelares desse direito, sobre bens imóveis.
§ 1.º Consideram -se, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária:
(..)
2.º As promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tra-

dição para o promitente -comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes 
estejam usufruindo os bens;

(..)
§ 2.º Nas promessas de venda entende -se também verificada a tradição se o promitente -comprador 

ajustar a revenda com um terceiro e entre este e o primitivo promitente vendedor for depois outorgada 
a escritura de venda.

Artigo 11.º
3.º As aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º -A, desde que se verifique 

ter sido apresentada antes da aquisição a declaração prevista no artigo 105.º do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da 
actividade de comprador de prédios revenda;



1017

Artigo 13.º -A
A isenção prevista no n.º 3.º do artigo 11.º não prejudica a liquidação e pagamento da sisa, nos 

termos gerais, salvo se se reconhecer que o adquirente exerce normal e habitualmente a actividade de 
comprador de prédios para revenda.

1.º Para efeitos do disposto na parte final do corpo deste artigo, considera -se que o contribuinte 
exerce normal e habitualmente a actividade quando comprove o seu exercício do ano anterior mediante 
certidão passada pela repartição de finanças competente, devendo constar sempre daquela certidão se, 
no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio antes adquirido para esse fim.

2.º Quando o prédio tenha sido revendido sem ser novamente para revenda, no prazo de três anos, 
e haja sido paga a sisa, esta será anulada pela repartição de finanças, a requerimento do interessado, 
acompanhado de documento comprovativo da transacção.

Artigo 16.º
As transmissões de que tratam os n.ºs 3.º, 8.º, 9.º e 12.º, alínea a), e 21.º, 26.º 30.º e 31.º do 

artigo 11.º e n.º 7.º do artigo 12.º deixarão de beneficiar de isenção logo que se verifique, respectiva-
mente:

1.º Que aos prédios adquiridos para revenda foi dado destino diferente ou que os mesmos não 
foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o foram novamente para revenda;”.

Temos então que, para beneficiar da isenção de sisa deveria a recorrente que preencher os seguintes 
requisitos cumulativos:

 - O exercício, normal e habitual da actividade de comprador de prédios para revenda;
 - Que o prédio se destine a revenda;
 - Que a revenda se faça dentro do prazo de 3 anos.
Ora, não sofre contestação, atenta a matéria de facto dada como provada, que se verificam, no 

caso concreto, os dois primeiros requisitos.
E quanto ao terceiro requisito? Será que o contrato promessa de venda acompanhado da entrega 

do bem ao promitente -comprador funciona como revenda para efeitos desta norma?
V.3.1. No Acórdão deste STA, de 13.05.2009  - Processo n.º 0234/09, escreveu -se o seguinte, a 

propósito da incidência de sisa relativa a transmissão por contrato promessa com tradição do imóvel: 
“A razão de ser desta extensão do conceito civilístico de transmissão para efeitos de incidência do 
imposto encontra -se, como ensina SOARES MARTÍNEZ (Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 
1993, p. 67) no receio do legislador de que, a fim de evitar o pagamento do imposto de sisa, o promi-
tente  -comprador não viesse a celebrar o respectivo contrato de compra e venda, contentando -se com 
uma transmissão de facto.

A referida extensão do conceito civilístico de transmissão resulta de norma expressa nesse sen-
tido que, a não existir, implicaria que o conceito de transmissão onerosa da propriedade imobiliária, 
originário do direito civil, valesse em princípio para efeitos fiscais com o mesmo sentido com que vale 
no ramo de direito de que é originário (cfr. o n.º 2 do artigo 18.º da LGT)”.

Por sua vez, no Acórdão deste STA de 04/11/70, proferido no Processo n.º 16201, ficou também 
escrito o seguinte: “Ao preceituar -se que a promessa de compra e venda ou de troca de bens imobi-
liários quando acompanhada de tradição, é considerada como transmissão de bens, no nº. 2º do §1º 
do artº. 2º do Código da Sisa, teve -se em vista tão somente prevenir a evasão ilegítima do imposto de 
sisa, tão frequente nesses negócios jurídicos, uma vez que o promitente comprador, na posse dos bens 
objecto da promessa de compra e venda, se abstinha de realizar a respectiva escritura de compra e 
venda, mantendo -se naquela situação até que, pelo decurso do tempo, a dívida do imposto se extinguiria 
por prescrição. E só para este caso especial o legislador fiscal considerou como transmissão de bens 
uma actividade negocial que o direito privado classifica apenas de um contrato de mera prestação de 
facto, sem aptidão, portanto, para operar uma transmissão de bens. Tal conceito de transmissão, assim 
elaborado pelo direito fiscal é por natureza restrito e nunca poderia aplicar -se a um caso de isenção 
de imposto que não o tomasse em consideração. A isenção de imposto, porque contraria os princípios 
da generalidade e da igualdade da tributação é insusceptível de aplicação a casos que não tenham 
sido expressamente contemplados no benefício concedido”.

Finalmente, no citado Acórdão de 13.05.2009, concluiu -se ainda que, partindo da letra da lei, pode 
desde logo verificar -se que falha neste caso, ao contrário do que se verifica para a definição da incidên-
cia do imposto (art. 2.º, n.º 2 do CIMSISD), uma intenção expressa do legislador em operar qualquer 
extensão do conceito, daí que em princípio o termo “revenda” deva valer para efeitos tributários com 
o mesmo sentido com que vale no direito comum (artº. 11.º, n.º 2 da LGT), para o qual não basta para 
operar a transmissão do bem a celebração de um contrato promessa de compra e venda acompanhado 
da tradição do bem.

E, assim, olhando à ratio do preceito, à mesma conclusão se chegaria pois que, se é verdade que 
a “deformação funcional” do conceito de transmissão para efeitos de incidência real de imposto de 
sisa acautela o receio do legislador na não celebração dos contratos definitivos de compra e venda de 
imóveis tendo em vista a evitação fiscal, a ratio da caducidade da isenção de imposto nas aquisições 



1018

de prédios para revenda findos os três anos sem que o prédio tenha sido revendido (art. 16.º, 1.º do 
CIMISID), parece ser somente a circunstância de ter sido ultrapassado o prazo tido pelo legislador 
como razoável para efectuar a revenda do bem, cessando a partir daí o desagravamento fiscal estrutural 
concedido atendendo à natureza empresarial da actividade exercida pelo adquirente para revenda, cujo 
enquadramento se insere no âmbito da tributação do rendimento e que tem como fim último apenas 
o de afastar elevados encargos financeiros que, não obstante serem custos dedutíveis para efeitos de 
determinação do rendimento sujeito a imposto, tenderiam a repercutir -se no preço final da venda dos 
bens imóveis (Cfr. Reavaliação dos Benefícios Fiscais, Relatório do Grupo de Trabalho criado por 
Despacho de 1 de Maio de 2005 do Ministro do Estado e das Finanças, Cadernos de Ciência e Téc-
nica Fiscal, n.º 198, CEF, 2005, pp. 121/122 e J. Silvério Mateus /L. Corvelo de Freitas, Os Impostos 
sobre o Património. O Imposto do Selo: Anotados e Comentados, Lisboa, Engifisco, 2005, p. 385). 
(No sentido de que o conceito de revenda utilizado no artº. 16.º, 1.º do CIMSISD deve ser entendida 
em sentido técnico -jurídico, concretizando a celebração de um contrato de compra e venda, não se 
bastando com a celebração de um contrato promessa mesmo que acompanhado da tradição da coisa 
se pronunciaram ainda os Acórdãos deste STA, de Tribunal de 16/06/1972  - Processo n.º 1981, de 
11/03/1981 - Processo n.º 1462, de 10/11/1982  - Processo n.º 1462 (Pleno), de 06/03/1985 – Processo 
n.º 2732; v. ainda o voto de vencido do Srº Conselheiro Lúcio Barbosa no Processo n.º 0642/06 (Pleno), 
Acórdão de 08/11/2006)

V.3.2. Em face desta jurisprudência, parece então que não teria razão a recorrente ao pretender que 
no conceito de “revenda” constante da norma acima transcrita, está incluída a celebração de contrato 
promessa de compra e venda acompanhada da tradição do imóvel.

Porém, não obstante o respeito pela jurisprudência citada, entendemos que a recorrente tem razão. 
Vejamos porquê.

V.4. Seguindo aqui de perto o Acórdão do Pleno desta Secção, de 19.12.2007 – Processo n.º 0642/06, 
diremos o seguinte:

As transmissões onerosas do direito de propriedade ou de figuras parcelares deste direito sobre 
bens imóveis são factos que se inserem no âmbito e incidência da sisa (artº. 2.º do CIMSISD).

No n.º 2.º do § 1.º deste artº. 2.º qualificam -se como «transmissão», para efeitos de incidência de 
sisa «as promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tradição 
para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes estejam 
usufruindo os bens».

O referido n.º 2.º do § 1.º deste art. 2.º, dando relevância tributária a uma «transmissão» de facto, 
adopta um critério de «transmissão» económica, com consequente irrelevância da transmissão jurídica 
do direito, o que constitui um afloramento do princípio, que há muito vem sendo adoptado no direito 
tributário, de que, para este, mais que a realidade jurídica importa a realidade económica, princípio 
este que, actualmente, foi mesmo erigido em regra de interpretação das normas de incidência tributária, 
no artº. 11.º, n.º 3, da LGT, que estabelece que «persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de 
incidência a aplicar, deve atender -se à substância económica dos factos tributários».

Neste caso, nos termos do n.º 2.º do § 1.º do art. 2.º do CIMSISD, considera -se que há «transmis-
são» no momento em que se constata que o promitente -comprador está a usufruir do imóvel ou ocorreu 
tradição (que coloca o promitente -comprador em condições de dele usufruir).

No artº. 11.º, n.º 3.º, do CIMSISD estabelece -se uma isenção para as aquisições de prédios para 
revenda, nos termos do artigo 13.º -A, desde que o comprador tenha apresentado declaração, para efeitos 
de IRS ou de IRC, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios revenda.

Porém, nos termos do artº. 16.º, as transmissões que tenham benefi -ciado desta isenção deixam 
de beneficiar dela, entre outros casos, logo que se verifique que os prédios não foram revendidos no 
prazo de três anos.

A justificação da isenção que consta do n.º 3.º do art. 11.º do CIMSISD é o facto de, nos casos 
em que é adquirido um prédio para revenda, se estar perante a aquisição de um bem que é objecto 
da actividade comercial do adquirente, actividade esta que, como a de comercialização de qualquer 
outra mercadoria, encontra tributação adequada em sede de imposto sobre o rendimento (contribuição 
industrial, ao tempo do acórdão fundamento, e IRS ou IRC, actualmente).

Mas, sendo esta a razão de ser da isenção, compreende -se que ela não se aplique quando um 
prédio é adquirido por uma empresa ou empresário e não se destina a revenda, mas a seu próprio gozo 
ou fruição, mesmo que a actividade comercial a que se dediquem seja a comercialização de prédios 
para revenda. Na verdade, se o prédio não é originariamente adquirido para revenda ou a empresa ou 
empresário passa a destinar a fruição um prédio que adquirira para revenda, está -se perante situações 
em que o prédio perde a natureza de mercadoria, deixa de integrar o seu activo permutável, passando 
a aquisição a não se integrar na actividade comercial do adquirente, com consequente afastamento da 
tributação em sede de imposto sobre o rendimento. Por isso, nestas últimas situações, justifica -se que 
seja aplicada a tributação em sede de imposto sobre o património (sisa) à semelhança de qualquer outra 
aquisição de bens imóveis para integração no património (activo imobilizado) da empresa.
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É a esta realidade que visam dar cobertura jurídica as citadas normas do Código da Sisa.
Se o adquirente do prédio se dedica à actividade de comercialização de prédios, presume -se que 

a aquisição é feita para revenda, aplicando -se a isenção de sisa.
A razão de ser deste condicionamento temporal da isenção consiste em evitar que as empresas 

ou empresários beneficiem indevidamente da isenção de sisa relativamente a prédios que, apesar de 
terem sido adquiridos para revenda ou declarados como tendo essa finalidade, não foram adquiridos 
com essa finalidade ou deixaram de a ter.

V.4.1. Ora, no caso concreto dos autos, resulta do probatório que a recorrente adquiriu o bem para 
revenda em 23.11.2000 (facto 1º do probatório) e que por escrito de 10.09.2003, declarou prometer 
vendê -lo a “Jonel  -Sociedade Imobiliária Irmão Coelho, Ldª.” (facto 3º).

Mais resulta provado do respectivo contrato (facto 4º) que: a escritura de compra e venda seria 
efectuada no prazo máximo de três anos a contar da data de outorga do contrato promessa de compra e 
venda, foi dada autorização para que a promitente compradora ocupasse de imediato o referido prédio 
tomando posse do mesmo, tendo -lhe sido entregues as chaves do prédio prometido vender, podendo 
esta assim utilizá -lo e frui -lo da forma que bem entendesse.

Então, se houve tradição do imóvel para o promitente comprador, é inequívoco que o mesmo 
não continuou na posse da recorrente, cumprindo -se assim a sua função de mercadoria transmissível, 
deixando esta de integrar o activo daquela.

E mais, tendo em atenção a tradição do imóvel para o promitente comprador, por força do disposto 
no n.º 2.º do § 1.º do artº. 2.º do CIMSISD. passou este a ser logo sujeito passivo do imposto, uma vez 
que estamos em face de transmissão para efeitos fiscais.

Deste modo, por um lado, a recorrente deu ao imóvel o destino para que o adquiriu  - transmissão 
para terceiro  - por outro, o Estado obteve o direito ao pagamento do imposto por parte do promitente 
comprador, não ocorrendo qualquer situação de fuga ao imposto, uma vez que o sujeito passivo está 
identificado e é fácil determinar o momento em que o mesmo é devido.

Temos então de concluir que a celebração de contrato promessa de compra e venda, acompanhada 
de tradição de imóvel para o promitente comprador, preenche o conceito de revenda constante do artº 16º 
do CIMSISSD, uma vez houve transmissão do bem para efeitos fiscais.

Na verdade, conforme bem refere a recorrente nas suas alegações, a lei fiscal ao deformar o conceito 
de transmissão tal qual ele é definido no direito privado, e ao considerar equiparado à transmissão do 
direito de propriedade, a outorga do contrato promessa de compra e venda, acompanhado da tradição do 
bem, e da transmissão da posse, tem de o fazer de forma plena e coerente, e consequentemente, tem de 
recepcionar tal deformação conceitual quer para efeitos de incidência de sisa, quer para efeitos de apura-
mento das circunstâncias que conduzem ou não à caducidade da isenção de sisa anteriormente concedida.

Com efeito, o conceito de transmissão fiscal acima referido (e hoje constante do artº 2º, n.º 2, 
alínea a) do CIMT, deve ser considerado um conceito geral no direito tributário, devendo ser usado 
 - como é  - em várias normas de âmbito tributário, que associam efeitos fiscais àquele conceito.

Assim, por exemplo, o artº 10º, n.º 3, alínea a) do CIRS estabelece que, para efeitos de mais va-
lias, nos casos de promessa de compra e venda ou de troca, presume -se que o ganho é obtido logo que 
verificada a tradição ou posse dos bens ou direitos objecto do contrato.

No caso concreto dos autos, se a lei já considerou como transmissão do imóvel a celebração do 
contrato promessa com tradição daquele, sujeitando a sisa o promitente comprador, é irrelevante a 
posterior celebração da escritura formal, pois que a transmissão para efeitos fiscais já foi considerada 
concretizada anteriormente, sob pena de estarmos a considerar duas transmissões quanto ao mesmo facto.

V.4.2. De qualquer forma, se dúvidas houvessem quanto ao referido conceito de revenda, elas 
seriam eliminadas pelo artº 11º da LGT, cujos nºs 2 e 3 estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“2 - Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei.

3 - Persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender -se à 
substância económica dos factos tributários”.

Portanto, existindo dúvida sobre o conceito de revenda constante da norma acima referida, isto 
é, se é de aplicar o conceito civil de transmissão ou o conceito fiscal, deve atender -se à substância 
económica dos factos tributários, o que significa que, no caso concreto, sempre teríamos de aplicar o 
conceito de transmissão fiscal constante acima.

Em face do que ficou dito, o recurso procede ficando prejudicado o conhecimento das restantes 
questões suscitadas nas conclusões das alegações da recorrente.

VI. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e julga -se procedente a impugnação, com a consequente anulação da liquidação impugnada.

Custas pela Fazenda Pública apenas em 1ª instância.

Lisboa, 12 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Fernanda Maçãs — Francisco Rothes 
(vencido; adiro à tese sustentada no acórdão 234/09) 
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 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Falta de Fundamentação. Liquidação de IMI. Valor Patrimonial Tributário.

Sumário:

 I — Os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (artigo 268.º, n.º 3, artigo 77.º 
da LGT e artigo 125.º do CPA).

 II — A liquidação de IMI que não dá conta alguma da forma como foi determinado o 
valor patrimonial tributário não pode ter -se por suficientemente fundamentada, a 
menos que se demonstrasse que a AT anteriormente tinha procedido à pertinente 
comunicação dos motivos por que esse valor foi fixado no montante considerado 
naquele acto.

Processo n.º 36/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel de Matos Portela.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 Manuel de Matos Portela (adiante Contribuinte, Impugnante ou Recorrido) deduziu impug-
nação judicial, pedindo a anulação da liquidação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que lhe 
foi efectuada relativamente a um prédio urbano e ao ano de 2004 com fundamento em vício de falta 
de fundamentação e erro nos pressupostos de facto.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial procedente 
por ter dado como verificada a falta de fundamentação do acto impugnado no que respeita ao valor 
patrimonial tributário que nele foi considerado.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte 
teor:

«I. A douta sentença sob recurso julgou procedente a impugnação deduzida contra a liquidação 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2004, por considerar procedente o vício 
de forma por insuficiência de fundamentação que equivale a falta de fundamentação, atento o previsto 
no artº 125º, n.º 2, do CPA.

II. Para tal, a Mmª Juíza [do Tribunal] “a quo” considerou que o acto de liquidação é omisso por 
não dar a conhecer ao impugnante o itinerário cognoscitivo seguido pela AT no que se reporta ao valor 
patrimonial tributário do prédio inscrito na matriz urbana da freguesia da Vitória (concelho do Porto) 
sob artigo matricial 313.

III. A questão que se coloca é a de saber se, efectivamente, o acto de liquidação notificado ao 
impugnante padece de vício de forma por falta de fundamentação, por não ter cumprido o propósito 
de informar o impugnante do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto, nem conhecer das razões de 
facto e de direito que determinaram a sua prática.

IV. O artº 77º da Lei Geral Tributária (LGT) prescreve um direito à fundamentação de todas as 
decisões em matéria tributária que afectem os direitos ou interesses do contribuinte,

V. da mesma forma que o artº 124º do CPA estatui o correspondente dever (de fundamentação) 
a cargo da Administração,

VI. e, nos termos do artº 125º nºs 1 e 2 do CPA se determina que “a fundamentação deve ser ex-
pressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão... equivalendo à 
falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência 
não esclareçam concretamente a motivação do acto”.

VII. “In casu”, os elementos constantes do documento de cobrança remetido ao impugnante (onde 
se integra a liquidação), não podem deixar de se considerar suficientes para que o contribuinte conheça 
a razão da liquidação impugnada (cfr se refere em 11),

VIII. e possa compreender o iter cognoscitivo que presidiu à liquidação (vide, neste sentido os 
Acórdãos do STA de 2/04/2004, in procº 0882/07, de 20/02/2008 in procº 0765/07, de 11/02/2009 in 
procº 0767/07).
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IX. Resulta, ainda, da leitura informativa da nota, que “na presente liquidação foi observado o 
disposto no artº 25º do DL 287/2003 de 12/11”,

X. Donde, da conjugação dos elementos referidos não poderiam restar dúvidas ao impugnante 
quanto à razão pela qual foi emitida a referida nota de cobrança (com) sequente à primeira actualização 
do valor patrimonial do referido imóvel, bem como,

XI. tal como igualmente se refere na contestação, uma “invocada” ausência de fundamentação da 
liquidação do ano de 2003 (e por arrastamento do ano em causa), jamais se mostrou impeditiva de a ela 
reagir contra a liquidação base em causa deduzindo a reclamação prevista no artigo 20º do DL 287/2003 
e apresentou impugnação, pondo em causa o valor determinado como valor patrimonial, discutindo os 
pressupostos objectivos e subjectivos desse acto, assinalando os vícios que no seu entender afectaram 
esse acto, e discorrendo sobre a errada interpretação do concreto normativo aplicado.

XII. Em face dos elementos constantes da nota demonstrativa da liquidação, considera a Fazenda 
Pública, contrariamente ao doutamente decidido, estar devidamente fundamentada a liquidação ora 
impugnanda.

XIII. Ao decidir no sentido que decidiu, a douta sentença incorreu em erro de julgamento sobre 
a matéria de direito, consubstanciado este em errada interpretação e aplicação das normas legais cita-
das.

Nestes termos,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão recorrida, na parte 

que ora se recorre, com as legais consequências» (1).
1.5 O Recorrido contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer do seguinte teor:
«A recorrente acima identificada vêm sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto, exarada a fls. 57/75, em 22 de Junho de 2011.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação deduzida da liquidação de IMI de 2004 

referente ao artigo matricial urbano 00313, da freguesia de Vitória, do Município do Porto, no enten-
dimento de que o acto tributário não se encontra suficientemente fundamentado, no que concerne ao 
iter que levou à determinação do valor patrimonial tributário.

A recorrente apresentou alegações, tendo concluído nos termos de fls. 97/99, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 690.º/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 110/112, que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 77.º da LGT, a decisão de procedimento deve ser fundamentada 

por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo a funda-
mentação consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, 
informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária.

Nos termos do n.º 2 de tal artigo a fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de 
forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação 
dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

De acordo com o art. 125.º/1 do CPA, a fundamentação deve ser expressa, através de sucinta 
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constitui-
rão neste caso, parte integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção 
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto.

Ou seja, a fundamentação é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a reconsti-
tuição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma 
a poder saber -se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente.1 
[1 Acórdão do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09, disponível no sítio da internet 
www.dgsi.pt]

Ora, como resulta assente a fundamentação do acto em crise é a constante do próprio documento 
de notificação e que faz fls. 12 autos, pois no PA inexiste qualquer fundamentação da liquidação.

Da fundamentação consta a identificação e localização do imóvel, o ano a que respeita a liquida-
ção, o valor patrimonial tributário, a taxa, a colecta, que a taxa aplicada foi aprovada pela Assembleia 
Municipal do Porto e que foi observado o estatuído no artigo 25.º do DL 287/2003, de 12 de Novembro, 
diploma que aprovou o CIMI.

Todavia, não consta discriminado na fundamentação o caminho que levou a Administração Tri-
butária a apurar o valor patrimonial de € 166.129,00 e não outro qualquer.
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Efectivamente, desconhece -se se o VPT atribuído tem fundamento no estatuído no artigo 16º, 
números 1 a 4, n.º 5 ou 17.º do DL 287/2003 ou 36.º a 47.º do CIMI.

Atente -se que a Administração Tributária sustenta que o VPT resulta da aplicação do normativo 
do artigo 16.º/5 do DL 287/2003, que apenas, se aplica aos prédios urbanos arrendados até Dezembro 
de 1988, mas contraditoriamente, refere que o prédio continuou arrendado após Dezembro de 1988 e 
continua a estar!

Em conclusão, temos como certo que o acto tributário sindicado está insuficientemente funda-
mentado, o que consubstancia vício de forma que o invalida.

Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida na 
ordem jurídica».

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se (a sentença fez correcto julgamento quando 

decidiu que) a liquidação impugnada não está suficientemente fundamentada no que concerne ao valor 
patrimonial tributário utilizado na liquidação do IMI ora impugnada.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Da discussão da causa resultaram provados os seguintes factos com interesse para a decisão da 

mesma:
1. O Impugnante foi notificado por invólucro mensagem com o n.º de documento 2004 206120303 

da liquidação de IMI do ano de 2004, com o valor total de € 664,52, do qual consta, entre o mais, o 
seguinte:

[reproduz -se o teor do doc. de fls. 12 dos autos]
 - cfr. doc. de fls. 12 dos autos.
2. Consta de fls. 16 e 17 do p.a. apenso aos autos a matriz predial referente ao artigo urbano n.º 313, 

freguesia de Vitória, Porto, da qual consta o Impugnante como titular de 1/3 dos rendimentos inscritos, 
e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido. – cf. docs. de fls. 16 e 17 do p.a. apenso aos autos.

3. Por escritura pública celebrada em 9.12.1986, Ana Maria Matos Vallada, por si e em represen-
tação do aqui Impugnante e esposa Maria Teresa Monteiro de Barros Portela, e Paulo Miguel Matos 
Vallada, declararam dar de arrendamento a Renato Vasconcelos, Carvalho e Silva, Lda., ali representada 
por Renato Nuno Teixeira Aguiar de Vasconcelos e Alfredo José Teixeira de Carvalho, o rés -do -chão, 
com Entrada pelos números 76 a 80 do prédio urbano sito na Rua Sá Noronha, n.º 76 a 80, freguesia 
de Vitória, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 313.

 - cfr. doc. de fls. 15 a 22 dos autos.
4. Da escritura referida no ponto anterior consta, entre o mais, que “o prazo de duração é de um 

ano, considerando -se prorrogado por iguais períodos, e teve o seu início em 1 de Maio do corrente 
ano”.  - cfr. doc. de fls. 15 a 22 dos autos.

5. Consta de fls. 23 dos autos “Recibo/Renda n.º 5/1989” emitido por Manuel Matos Portela e 
outros, para liquidação de R. Sá Noronha, 76, r/c, 4000 Porto, no valor de 133.455$00 e referente ao 
mês de Janeiro. – cfr. doc. de fls. 23 dos autos».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 NOTA PRÉVIA
O valor do processo é de € 1.308,37 – equivalente ao valor do imposto cuja anulação foi pedida 

nos presentes autos –, tal como indicado na petição inicial (cfr. fls. 10) e definitivamente fixado, por 
falta de contestação pela Fazenda Pública ou de alteração pelo juiz; ou seja, o valor do processo é in-
ferior ao valor da alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância, ora fixada em € 1.250.000, i.e., em 
¼ da alçada atento o disposto no art. 280.º, n.º 4, do CPPT, e o art. 31.º, n.º 1, na Lei da Organização 
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOFTJ), aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.

Há, no entanto, que ter em conta que a alçada dos tribunais de judiciais de 1.ª instância em pro-
cesso civil foi fixada em € 5.000,00, pelo n.º 1 do art. 24.º da LOFTJ (Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, na 
redacção do Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto), mas só se aplica a processos iniciados após 
a sua entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2008 (arts. 11.º e 12.º deste Decreto -Lei).

Para os processos iniciados até 31 de Dezembro de 2007, como o é o presente, continua a vigorar 
a alçada de € 3.740,98, fixada pelo n.º 1 do art. 24º da Lei n.º 3/99, na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 323/2001, de 17 de Dezembro.

Assim, a alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância é de € 935,25 para os processos iniciados 
até 31 de Dezembro de 2007 e de € 1.250,00 para processos iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2008 (2).

O que significa que o valor do processo não obsta ao conhecimento do recurso.
2.2.2 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Impugnante pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que anulasse a liqui-

dação de IMI que lhe foi efectuada com referência a um prédio urbano e ao ano de 2004 por falta de 
fundamentação. Isto, em síntese, porque os fundamentos do acto que lhe foram comunicados através 
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do documento de cobrança não permitem saber «a razão por que o valor patrimonial tributário é o que 
vem indicado naquele documento», o que se exigia tanto mais quanto o IMI era à data «um imposto 
novo, com regras novas, assente em valores tributáveis novos». A falta de fundamentação quanto ao 
modo como foi fixado o valor patrimonial tributário viola o disposto no art. 77.º, n.º 2, da LGT, e no 
art. 268.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP).

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, após tecer vários e pertinentes considerandos 
quanto à obrigação de fundamentar os actos tributários e quanto à distinção entre a falta de fundamentação 
e a falta de comunicação ou notificação dos fundamentos, entendeu que o acto impugnado não dava a 
conhecer o modo como foi fixado o valor patrimonial tributário, desconhecendo -se, designadamente, 
«se decorre da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, porque a AT 
considerou tratar -se de um prédio urbano não arrendado (art. 16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado até 
Dezembro de 1988 (art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de acordo com os arts. 37.º a 46.º do CIMI», 
que «[n]em sequer é uma conclusão imediata que à situação dos autos fosse aplicável (apenas) uma 
daquelas normas […], pois nada é dito na liquidação quanto ao facto de o prédio estar ou não arrendado, 
ou até quando o esteve ou quanto a não ter sido feita a sua avaliação» e que «a referência feita no acto 
de liquidação ao art. 25.º do DL 287/2003 não elucida quanto à matéria de avaliação patrimonial do 
artigo matricial, pois esta norma prevê apenas um regime de salvaguarda, estabelecendo limites ao 
aumento do IMI».

Por isso, considerando que, em virtude dessa falta de fundamentação, nem o Contribuinte pode 
saber como foi fixado o valor patrimonial tributário nem o Tribunal pode aferir do invocado erro nos 
pressupostos de facto, anulou a liquidação impugnada.

A Fazenda Pública discorda da sentença e dela recorre com o fundamento de que foi feito errado 
julgamento quando se considerou que a liquidação não estava suficientemente fundamentada, pois «os 
elementos constantes do documento de cobrança remetido ao impugnante (onde se integra a liquidação), 
não podem deixar de se considerar suficientes para que o contribuinte conheça a razão da liquidação 
impugnada» «e possa compreender o iter cognoscitivo que presidiu à liquidação» e resulta da nota de 
cobrança que «na presente liquidação foi observado o disposto no artº 25º do DL 287/2003 de 12/11», 
o que tudo leva a que «não poderiam restar dúvidas ao impugnante quanto à razão pela qual foi emitida 
a referida nota de cobrança» (cfr. conclusões VII, VIII, IX e X).

Assim, a questão a apreciar e decidir, como deixámos dito em 1.8, é apenas a de saber se a liqui-
dação está suficientemente fundamentada.

2.2.3 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO IMPUGNADA
É inquestionável e não vem questionada a exigência de fundamentação do acto impugnado.
É também inequívoco, e nisso todos os intervenientes processuais estão de acordo, que o documento 

de cobrança remetido ao Contribuinte – do qual constam os únicos elementos que podem considerar -se 
integrantes da declaração fundamentadora da liquidação ora impugnada que foram externados pela AT 
– refere a localização do prédio, o artigo matricial, o valor patrimonial tributário, a data da liquidação, 
o ano a que respeita, a taxa aplicada e a colecta apurada.

A questão suscitada nos autos resume -se a saber se os elementos constantes daquela nota são ou 
não suficientes para dar cumprimento às exigências legais de fundamentação no que se refere à deter-
minação do valor patrimonial tributário.

A nosso ver, a Recorrente não logrou de modo algum pôr em causa o que foi decidido a esse 
propósito. Senão vejamos:

A Recorrente limita -se a afirmar, conclusivamente, que os elementos constantes do referido docu-
mento de cobrança são bastantes para que o Contribuinte «conheça a razão da liquidação impugnada», 
mas nada refere quanto à questão que foi a que determinou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto a anular a liquidação, qual seja a que a fundamentação externada não permite ao Contribuinte 
saber como foi alcançado o valor patrimonial tributário do prédio a que se refere a liquidação. A esse 
propósito, como abundantemente ficou referido na sentença, a fundamentação é totalmente omissa.

Como bem ficou dito pela Juíza do Tribunal a quo, a fundamentação externada não permite saber 
se o valor patrimonial tributário indicado «decorre da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria 
n.º 1337/2003 de 05/12, porque a AT considerou tratar -se de um prédio urbano não arrendado (art. 
16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas arrendado até Dezembro de 1988 (art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de 
acordo com os arts. 37.º a 46.º do CIMI», sendo que «[n]em sequer é uma conclusão imediata que à 
situação dos autos fosse aplicável (apenas) uma daquelas normas […], pois nada é dito na liquidação 
quanto ao facto de o prédio estar ou não arrendado, ou até quando o esteve ou quanto a não ter sido 
feita a sua avaliação».

Por outro lado, relativamente à referência feita na referida nota de cobrança ao art. 25.º do Decreto-
-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, a que a Recorrente insiste em conceder relevância ao nível 
da fundamentação do valor patrimonial tributário (cfr. conclusão IX), já a sentença deixou dito que a 
mesma nada «elucida quanto à matéria de avaliação patrimonial do artigo matricial, pois esta norma 
prevê apenas um regime de salvaguarda, estabelecendo limites ao aumento do IMI».
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Concluindo, temos como certo que a AT não deu a conhecer o que a levou a apurar o valor patri-
monial de € 166.129,00 e não outro qualquer, sendo que o documento de fls. 12 não permite saber se 
aquele valor tem fundamento no estatuído no art. 16.º, n.ºs 1 a 4, n.º 5 ou no art. 17.º do Decreto -Lei 
n.º 287/2003 ou se foi determinado nos arts. 36.º a 47.º do CIMI ou até com base em quaisquer outras 
disposições legais, tudo como bem ficou dito na sentença recorrida.

Nem se diga que essa fundamentação já anteriormente tinha sido comunicada ao Contribuinte, 
pois não ficou demonstrado que em qualquer liquidação respeitante a período anterior, ou através de 
qualquer outra comunicação, a AT tenha alguma vez dado a conhecer ao Contribuinte os motivos por 
que o valor patrimonial tributário foi fixado no valor constante do documento de fls. 12.

Em conclusão, temos como certo que o acto tributário sindicado está insuficientemente fun-
damentado, o que consubstancia vício de forma que determina a sua anulação, como bem decidiu a 
sentença recorrida.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos seguintes conclusões:
I  - Os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (art. 268.º, n.º 3, art. 77.º da LGT e art. 125.º 

do CPA).
II  - A liquidação de IMI que não dá conta alguma da forma como foi determinado o valor patrimo-

nial tributário não pode ter -se por suficientemente fundamentada, a menos que se demonstrasse que a 
AT anteriormente tinha procedido à pertinente comunicação dos motivos por que esse valor foi fixado 
no montante considerado naquele acto.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 

Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 9 ao art. 280.º, pág. 418. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Recurso interposto pelo contribuinte em processo especial de derrogação do sigilo 
bancário. Fixação da taxa de justiça.

Sumário:

 I — O recurso interposto pelo contribuinte em processo especial de derrogação do dever 
de sigilo bancário (artigos 89.º -A, n.os 7 e 8 da Lei Geral Tributária artigo 146º -B 
do Código de Procedimento e Processo Tributário), não cabe no elenco dos casos 
expressamente ressalvados no elenco da Tabela II, a que se referem os números, 
1, 3 e 5 do artigo 7.º do Regulamento das Custas Processuais, e, nomeadamente, 
não se enquadra em qualquer um dos processos administrativos urgentes previstos 
nos artigos 97.º e 100.º do CPTA.

 II — Daí que a taxa de justiça aplicável àqueles processos no âmbito do Regulamento 
das Custas Processuais, tenha de ser calculada de acordo com a regra aplicável 
aos processos especiais não ressalvados no elenco da referida tabela II, ou seja, 
de acordo com o disposto nos artigos 6.º n.º 1 e 7.º, n.º 1, do Regulamento das 
Custas Processuais e Tabela I, anexa ao mesmo.

Processo n.º 56/12 -30.
Recorrente: A.…………
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Vem A…………………….. recorrer para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Penafiel, de 22 de Janeiro de 2012, que recusou a petição inicial com o fundamento 
de que, apesar de notificado para juntar aos autos documento comprovativo do pagamento da taxa de 
justiça legalmente devida, o recorrente não o fez (cf. fls. 36 a 38).

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. Embora afirmando o contrário, o despacho que o ora recorrido veio manter, não tomou em 

consideração a natureza urgente destes autos, apesar de, para o justificar, se louvar num excerto do 
ilustre Cons. Jorge Lopes de Sousa, que, a nosso ver, não se ajusta à hipótese dos autos e ao RCJ 
vigente, aprovado pelo DL n.º 52/2011, de 13.04.2011, aplicável in casu.

2. Pelo menos, se era intenção tomar em consideração a natureza urgente dos autos, o tribunal 
não o declarou de forma explícita, pois que nos autos não há essa nem outra expressão similar e, quod 
non est in actis non est in mundo.

3. A natureza processual urgente dos autos é apodíctica, face aos ditames da LGT e do CPPT; 
e também à face do RCP vigente, implicando isso que a tributação em TJ se ancore na tabela II do 
mesmo e não na tabela I, como se pretende, no despacho recorrido.

4. Ao contrário do aí sustentado, a Tabela I -A do RCP não se aplica aos processos urgentes, já 
que se lhes aplica a tabela II, que refere expressamente os «processos administrativos urgentes (artigos 
97.º e 100.º do CPTA» e, para eles, estipula a TJ de 102,00€ e, portanto, se está no quadro do «salvo 
os casos expressamente referidos na tabela II», ressalva essa que contém o n.º 1 do art. 7.º do RCP, 
para afastar a aplicabilidade da tabela 1.

5. O art. 7.º do RCP vigente trata das regras especiais para a TJ, determinando que ela se fixa 
nos termos da tabela I, salvo os casos expressamente referidos na tabela II, que fazem parte do presente 
Regulamento, (itálico nosso), figurando os processos urgentes nesta tabela.

6. Por errada interpretação ou aplicação, foram violados os arts. 146º  -B e C do CPPT, 89º  -A 
da LGT, as disposições e tabelas do RCP aprovado pelo DL n.” 52/2011, maxime as dos seus arts. 6º. 
e 7.º n.º 1 do RCP, os arts 97.º e 100.º do CPTA e a doutrina do ac. do STA de 31.08.2011, no proc. 
0737/11».

2 – Notificada nos termos e para os efeitos do artº 282º, n.º 2 do Código de Procedimento e Pro-
cesso Tributário a Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.

3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso 
argumentando, em síntese, que «a taxa de justiça devida deve ser fixada nos termos da Tabela I -A do 
Anexo, por força do estatuído no artigo 6.º/1 e 7.º/1 a contrario do RCP, uma vez que, ao contrário da 
tese do recorrente, não está, expressamente, referida no Tabela II do Anexo ao RCP».

4  - Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à confe-
rência.

4.1 É o seguinte o teor do despacho recorrido:
«A…………………………., contribuinte fiscal n.º ………………………, residente na Avenida 

…………………., n.º…………….., em ………………….., Felgueiras, recorreu da decisão do Senhor 
Director de Finanças do Porto, que determinou a correcção dos rendimentos declarados na decla-
ração Modelo 3 de IRS de 2007, por métodos indirectos, nos termos dos arts. 89º -A, n.º 7, da LGT, e
146.º -8, do CPPT.

Com a petição inicial do recurso, em que declarou como valor da causa 156.269,46 €, o recor-
rente apresentou um documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça no valor de 204,00 € 
(fls. 2, 7 e 25).

Em 3/11/2011, foi proferido o despacho de fls. 29 que estabelecia:
“Na presente acção proposta ao abrigo dos arts.. 146º -B, do CPPT e 89º -A, n.º 8, da LGT, o 

recorrente juntou aos autos o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça no valor de 
2 UC.

Não estando esta espécie de processo prevista na Tabela “anexa ao Regulamento das Custas 
Processuais (RCP) e atento o disposto no artº. 7.º, n.º 1, do RCP, a taxa de justiça devida é calcu-
lada nos termos do disposto no artº 6.º, n.º 1, do RCP e Tabela l -A (Jorge Lopes de Sousa. Código de 
Procedimento e de Processo Tributário – 6ª Edição, Anotado e Comentado, 2007, II Volume, Áreas 
Editora. pág. 564).

Atendendo que o valor declarado para a causa é de 156.269,46 €, o valor da taxa de justiça 
devida é de 12 UC, isto é, 1.224,00 €.

Uma vez que o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça junto aos autos no valor 
de 204,00 € é inferior à legalmente devida, equivale à falta de junção (artº 150º A. n.º 2, do CPC) e 
não tendo sido recusado o recebimento da petição inicial, imporia agora sanar a irregularidade.

Pelo exposto, determino:
A) Desentranhe o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça junto aos autos e 

restitua -o ao apresentante;
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B) Notifique o recorrente para, em 10 dias, juntar aos autos o documento comprovativo do pa-
gamento da taxa de justiça devida correspondente ao valor da taxa de justiça legalmente devida de 
1.224,00 € (arts. 467.º, n.” 3, 474º, alínea f), e 476.º do CPC); e

C) Notifique -o deste despacho.”.
O recorrente foi notificado deste despacho por carta registada em 7/11/2011 e não recorreu do 

mesmo.
O recorrente também não pagou a taxa de justiça fixada no despacho.
Por requerimento apresentado em 17/11/2011, o recorrente requereu a correcção da taxa de 

justiça paga aquando da apresentação da petição inicial, pugnando que pagou 2 UC e só deveria ter 
pago 1 UC.

Cumpre apreciar e decidir.
Resulta da fundamentação do despacho de fls. 29, que o tribunal tomou em consideração a na-

tureza urgente destes autos, quando invoca a aplicação dos arts. 146.º -8 do CPPT e 89º  -A, n.º 8, da 
LGT, e as disposições e tabelas do Regulamento das Custas Processuais (RCP) que entende aplicáveis 
ao caso em apreço.

Tanto mais, que em abono da sua fundamentação invoca expressamente no referido despacho, 
a posição defendida pelo Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, conforme parágrafo que passa a 
transcrever: “Não estando esta espécie de processo prevista na Tabela /I anexa ao Regulamento das 
Custas Processuais (RCP) e atento o disposto no artº 7º, n.º 1, do RCP, a taxa de justiça devida é cal-
culada nos termos do disposto no artº 6.º, n.º 1, do RCP e Tabela l -A (Jorge Lopes de Sousa, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário  - 6. o Edição, 2001, Anotado e Comentado, 2007, II Volume, 
Áreas Editora, pág. 564).”.

Este tribunal defende e defendeu que ao processo em apreço é aplicável o art. 6.º, n.º 1, e Tabela 
l -A, do RCP.

Por isso, não há qualquer correcção a ordenar.
Por outro lado, se o reclamante discordava da decisão proferida deveria ter recorrido e não 

requerido a correcção do montante da taxa de justiça paga.
Não tendo recorrido do despacho de fls. 29, a decisão notificada transitou em julgado.
Por isso, o recorrente deveria ter pago a taxa de justiça fixada no despacho de fls. 29. Não o 

tendo feito, há falta de pagamento da taxa de justiça legalmente devida.
Conforme resulta do despacho de fls. 29 e dos arts. 6º, n.º 1, Tabela l -A, 7º, n.º 1, a contrario, 

do RCP e 150º  -A, n.º 2, do CPC, a taxa de justiça legalmente devida é de 1.224,00 €, pelo que o do-
cumento comprovativo do pagamento da taxa de justiça apresentado pelo recorrente com a petição 
inicial, no valor de 2 UC, no montante de 204,00 €, é inferior à legalmente devida o que equivale à 
falta de junção do documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça.

Por isso, a secretaria deveria ter recusado o recebimento da petição inicial por falta de junção do 
documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça nos termos do disposto nos arts. 467.º, n.º 3, 
e 474º, alínea f), do CPC. Não tendo sido recusado o recebimento da petição inicial, este tribunal para 
suprir a irregularidade determinou o desentranhamento do documento comprovativo do pagamento da 
taxa de justiça apresentado pelo recorrente e a sua notificação para pagar a taxa de justiça legalmente 
devida, nos termos do disposto nos arts. 6.º, n.º 1, Tabela l -A, e 7.º, n.” 1, a contrario, do RCP, e 150º -A, 
n.º 2, do CPC, permitindo ao recorrente apresentar o documento comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça nos termos dos arts. 474.º, alínea f), e 476.º do CPC.

Todavia, apesar do recorrente ter sido notificado para juntar aos autos o documento comprova-
tivo do pagamento da taxa de justiça legalmente devida, o recorrente nada fez, isto é, não fez uso da 
prerrogativa concedida pelo art. 476.º do CPC e não pagou a taxa de justiça.

Decisão.
Pelo exposto, recusa -se o recebimento da petição inicial.
Após trânsito em julgado da sentença da decisão, deixando cópia desentranhe a petição inicial 

e restitua -a ao apresentante.
Notifique.
4.2. Do mérito do recurso
A única questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de direito o 

despacho recorrido ao julgar que a taxa de justiça legalmente devida nos presentes autos de recurso 
judicial previsto nos artigo 89.º -A, nºs 7 e 8 da Lei Geral Tributária e 146.º -B do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário é calculada nos termos do disposto nos arts. 6º, n.º 1, 7º, n.º 1 do RCP 
e Tabela I -A, anexa àquele regulamento.

A decisão recorrida considerou que não estando esta espécie de processo prevista na Tabela II 
anexa ao Regulamento das Custas Processuais (RCP) e atento o disposto no artº 7º, n.º 1, do RCP, a taxa 
de justiça devida é calculada nos termos do disposto no artº 6.º, n.º 1, 7º, n.º 1, do RCP e Tabela I.

Neste contexto concluiu que, tal como já resultava do despacho de fls. 29 e dos arts. 6º, n.º 1, 
Tabela I, 7º, n.º 1, a contrario, do RCP e 150º  -A, n.º 2, do CPC, a taxa de justiça legalmente devida é 
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de 1.224,00 €, pelo que o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça apresentado pelo 
recorrente com a petição inicial, no valor de 2 UC, no montante de 204,00 €, é inferior à legalmente 
devida o que equivale à falta de junção do documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça.

Contra o assim decidido se insurge o recorrente alegando que o despacho (de fls. 29) confirmado 
pelo ora recorrido (de fls. 36 e 37), não tomou em consideração a natureza urgente destes autos, e, se 
era intenção tomar em consideração a natureza urgente dos autos, o tribunal não o declarou de forma 
explícita, pois que nos autos não há essa nem outra expressão similar e, quod non est in actis non est 
in mundo.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu o recorrente que a Tabela I -A do RCP não 
se aplica aos processos urgentes, já que se lhes aplica a tabela II, a qual refere expressamente os «pro-
cessos administrativos urgentes (artigos 97.º e 100.º do CPTA» e, para eles, estipula a taxa de justiça de 
102,00€ e que, portanto, se está no quadro da ressalva dos «casos expressamente referidos na tabela II», 
ressalva essa que contém o n.º 1 do art. 7.º do RCP, para afastar a aplicabilidade da tabela 1.

Desde já se dirá que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
Como a própria recorrente reconhece a natureza urgente dos autos é evidente, resultando até do 

despacho de fls. 29 que a mesma foi tida em conta.
É o que se constata daquele despacho quando ali se consigna que a acção foi proposta ao abrigo dos 

arts. 146º -B, do Código de Procedimento e Processo Tributário e 89º -A, n.º 8 da Lei Geral Tributária.
Ora refere expressamente o artº 146º -D n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário 

que os processos referidos nos arts. 146º -B e 146º C são tramitados como processos urgentes.
E a atribuição de urgência naquele processado redunda também do n.º 7 do artº 89 -B da Lei Geral 

Tributária.
De resto o próprio recorrente, em contradição com o que exarou nas conclusões 1ª e 2ª, acaba por 

admitir que o despacho recorrido afirma de forma explícita o carácter urgente do processo, tomando 
esse facto como ponto de partida para a análise da questão da taxa de justiça aplicável.

Mas também não assiste razão ao recorrente quando afirma que a Tabela I do RCP não se adequa 
aos processos urgentes, já que se lhes aplica a tabela II, a qual refere expressamente os «processos ad-
ministrativos urgentes (artigos 97.º e 100.º do CPTA» e, para eles, estipula a taxa de justiça de 102,00€.

Com efeito, quanto às regras gerais de fixação da taxa de justiça dispõe o artº 6º do Regulamento 
das Custas Processuais que «a taxa de justiça corresponde ao montante devido pelo impulso proces-
sual do interessado e é fixada em função do valor e complexidade da causa de acordo com o presente 
regulamento, aplicando  -se, na falta de disposição especial, os valores constantes da tabela I  -A, que 
faz parte integrante do presente Regulamento».

E quanto às regras especiais para fixação daquela taxa estipula o artº 7º, n.º 1 do mesmo diploma 
legal que «A taxa de justiça nos processos especiais fixa–se nos termos da tabela I, salvo os casos ex-
pressamente referidos na tabela II, que fazem parte integrante do presente Regulamento».

Ora os casos expressamente referidos na tabela II são, tão -somente, os procedimentos cautelares, 
a restituição provisória de posse, os alimentos provisórios, o arbitramento de reparação provisória, a 
regulação provisória do pagamento de quantias, os processos administrativos urgentes (artigos 97.º e 
100.º do CPTA), a impugnação de procedimentos cautelares adoptados pela administração tributária, 
a impugnação de actos de autoliquidação, substituição tributária e pagamentos por conta, o incidente 
de intervenção provocada principal ou acessória de terceiros e oposição provocada, os incidentes/pro-
cedimentos anómalos, o incidente de verificação do valor da causa e de produção antecipada de prova, 
execução/reclamação de créditos, a oposição à execução ou à penhora, os embargos de terceiro, e a 
injunção e oposição à injunção, não se encontrando ali previsto o recurso judicial a que aludem os 
artigo 89.º -A, nºs 7 e 8 da Lei Geral Tributária e 146.º -B do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Sendo certo que, como bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, quando a Tabela II do ANEXO ao Regulamento fala em processos administrativos 
urgentes, tem em vista, como resulta, claramente, da sua letra, apenas, a impugnação de actos adminis-
trativos em matéria eleitoral (artigo 97.º do CPTA) e relativos à formação de contratos de empreitada 
e concessão de obras públicas, de prestação de serviços e de fornecimento de bens (artigo 100.º do 
CPTA),

Ora na hipótese sub judice estamos perante um processo especial de derrogação do dever de sigilo 
bancário (artº 146º -B do Código de Procedimento e Processo Tributário), que não cabe no elenco dos 
casos expressamente ressalvados no elenco da referida tabela II, e manifestamente, não se enquadra em 
qualquer um daqueles processos administrativos urgentes previstos nos arts. 97º e 100º do CPTA.

Daí que a taxa de justiça tenha de ser calculada de acordo com a regra aplicável aos processos 
especiais não ressalvados no elenco da referida tabela II, ou seja, de acordo com o disposto no artº 7º, 
n.º 1, do RCP e Tabela I anexa ao mesmo (1).

O despacho recorrido, que assim decidiu, merece, pois, ser confirmado.



1028

5. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente,

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão  - Francisco Rothes.

(1) Neste sentido também Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, 6.ª edição, vol. II, pag. 564. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Caducidade do Direito de Impugnar. Indeferimento Tácito da Reclamação Graciosa. 
Prazo Para Impugnar. Retenções na Fonte.

Sumário:

 I — Em regra, a reclamação graciosa tem natureza facultativa, mas há situações 
em que a lei não permite a impugnação directa do acto de liquidação e impõe a 
reclamação graciosa prévia como condição para abrir a via contenciosa como, 
v.g., no caso de retenção na fonte, quando o fundamento de impugnação não for 
exclusivamente matéria de direito e o acto não tiver sido efectuado de acordo com 
orientações genéricas emitidas pela AT (art. 132.º, n.ºs 2 e 6, do CPPT).

 II — Nos casos de retenção na fonte, se for apresentada reclamação graciosa, quer 
ela seja condição de abertura da via judicial, quer não o seja mas o interessado 
tenha optado por a apresentar, o prazo para a impugnação judicial é o do n.º 5 do 
art. 132.º do CPPT: 30 dias contados do indeferimento expresso ou tácito (sendo 
que, neste último caso, fica afastado o prazo geral do art. 102.º, n.º 1, alínea d), 
do CPPT para a impugnação da generalidade dos indeferimentos tácitos, como 
o permite o n.º 4 do mesmo artigo).

 III — A reclamação graciosa presume -se indeferida para efeito de impugnação judicial 
após o termo do prazo legal de decisão pelo órgão competente (art. 57.º, n.º 5, 
da LGT e art. 106.º do CPPT), sendo que o prazo para a decisão da reclamação 
graciosa é de seis meses (art. 57.º, n.º 1, da LGT) e conta -se da data da entrada 
da petição no serviço competente (art. 57.º, n.º 5, LGT) e nos termos do art. 279.º, 
alínea c), do CC ex vi do n.º 3 do art. 57.º da LGT.

Processo n.º 85/12 -30.
Recorrente: “Ratiopharm, GMBH”.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 A sociedade denominada “Ratiopharm, GMBH” (adiante Impugnante ou Recorrente) apresen-
tou impugnação judicial na sequência da formação do indeferimento tácito da reclamação graciosa que 
apresentou relativamente às retenções na fonte de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(IRC) que lhe foram efectuadas pela sociedade denominada “Ratiopharm, Lda.” durante os anos de 
2003 e 2005 com referência ao pagamento de royalties.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra proferiu sentença em que, na parte que 
ora nos interessa considerar (1), absolveu a Fazenda Pública do pedido por julgar procedente a excepção 
da caducidade do direito de impugnar.

1.3 A Impugnante recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença, na parte 
que lhe foi desfavorável, e o recurso foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito 
meramente devolutivo.

1.4 Apresentou a motivação do recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A) Ao caso dos autos aplica -se o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º por remissão dos 

artigos 131.º n.º 3 ex vi do artigo 132.º n.º 6 todos do CPPT.
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B) Com efeito, o prazo para apresentação da impugnação judicial é de 90 dias a contar da formação 
da presunção de indeferimento tácito e não de 30 dias, conforme decidido pelo Tribunal a quo.

C) O indeferimento tácito formou -se em 12.12.2006, pelo que o prazo para a apresentação da 
impugnação judicial terminou em 12.03.2007.

D) A impugnação judicial foi remetida ao Tribunal a quo no dia 08.03.2007, por meio de correio 
registado.

E) Donde, apenas se poderá concluir que a impugnação judicial aqui em apreço foi apresentada 
pela Recorrente de forma tempestiva e em tempo.

Nestes termos e nos melhores de direito, deverá ser dado provimento ao presente recurso com as 
legais consequências» (2).

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, que emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso, com a seguinte 
fundamentação:

«1. A reclamação graciosa apresentada em 31.05.2006, tendo por fundamento erro na retenção 
na fonte de IRC incidente sobre royalties, presume -se indeferida para efeitos de impugnação judicial 
em 30.11.2006 (arts. 57º nºs 1 e 5 LGT; art. 106º CPPT)

Em regra a impugnação judicial pode ser deduzida no prazo de 90 dias contados da formação da 
presunção de indeferimento tácito (art. 102º n.º 1 alínea d) CPPT)

No caso de retenção de imposto na fonte o legislador estabeleceu prazos distintos para dedução 
de impugnação judicial, na norma remissiva constante do art. 132º n.º 6 CPPT:

a) 90 dias no caso de inexistência de prévia reclamação graciosa (art. 131º n.º 3 CPPT)
b) 30 dias no caso de indeferimento expresso ou tácito de reclamação graciosa (art. 131º n.º 2 

CPPT, aplicável nos termos do art. 131º n.º 3 primeiro segmento CPPT)
2.Neste contexto,
a) o termo final do prazo em 30.12.2006 (período de férias judiciais) transferiu -se para 4.01.2007 

(art. 279º alínea e) CCivil; art. 20. n.º 1 CPPT)
b) é intempestiva a petição de impugnação judicial apresentada em 8.03.2007
c) é igualmente intempestiva, ainda que se acolhesse o entendimento de que a interessada dispunha 

do prazo de 90 dias o qual, contado de forma contínua, terminaria em 28.02.2007».
1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 

julgamento ao considerar caducado o direito de impugnar, o que implica que se estabeleça
• qual o prazo para impugnar, o qual, como procuraremos demonstrar, depende de ter sido ou não 

apresentada reclamação graciosa,
• em que data se formou a presunção do indeferimento tácito.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«III – Fundamentação
DOS FACTOS
Factos Provados
A) Em 24/10/2002 a Ratiopharm, GMBH emitiu à Ratiopharm, Lda. a factura no montante de € 

739.486,30 (cfr. fls. 18 e 32).
B) Em 24/03/20034, a Ratiopharm, GMBH emitiu à Ratiopharm, Lda. uma nota de crédito no 

montante de € 34.727,50 (FLS. 19 e 35).
C) Em 31/10/2003 a Ratiopharm, GMBh emitiu à Ratiopharm, Lda., a factura no montante de € 

1.723.567,00 (FLS. 20 e 38).
D) Em 18/11/2004 a Ratiopharm, Lda. procedeu ao pagamento das importâncias de € 73.948,63 

e € 186.039,75, referentes a retenções na fonte a não residentes, cuja data limite de pagamento era 
20/11/2002 (cfr. fls. 21 e 22).

E) Em 16/12/2004 a Ratiopharm, Lda. procedeu ao pagamento da importância de € 172.356,70, 
referente a retenções na fonte efectuadas a não residentes, cuja data limite de pagamento era 10/12/2003 
(cfr. fls. 23)

F) Em 21/03/2005, a ora Impugnante emitiu à Ratiopharm, Lda., uma nota de crédito no montante 
de € 18.831,97 fls. 24 e 41).

G) Em 02/11/2005 a ora Impugnante emitiu à Ratiopharm, Lda., uma factura referente a royalties, 
no montante de € 1.356.882,00 (cfr. fls. 25 e 44).

H) Em 20/12/2005 a Ratiopharm, Lda. procedeu ao pagamento da importância € 135.688,20, refe-
rentes a retenções na fonte a não residentes, cuja data limite de pagamento era 20/12/2005 (FLS. 26)
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I) Em 2006.01.11, a Ratiopharm, Lda., foi notificada de duas notas de liquidação de Juros 
Compensatórios referentes a royalties do ano de 2003, respectivamente com nºs 200600000001567, 
no montante de € 7.400,81 e 200600000003244 no montante de € 6.818,71 as quais foram pagas em 
19/01/2006 (FLS. 25 a 28 do processo apenso).

J) Em 16/05/2006, a Ratiopharm, Lda. foi reembolsada dos juros liquidados no valor de € 6.818,71, 
correspondentes ao período compreendido entre 01/01/2003 e 31/12/2003 (FLS. 29 do processo 
apenso).

L) A Impugnante apresentou reclamação graciosa com os mesmos fundamentos e pedido in-
vocados no processo de impugnação judicial n.º 301/07.7BESNT, a qual deu entrada no Serviço de 
Finanças em 31/05/2006 e de cujo indeferimento tácito deduziu Impugnação Judicial, à qual coube o 
n.º 301/07.7 BESNT, e que foi remetida a tribunal por correio registado em 08/03/2007 (cfr. fls. 5 do 
processo administrativo apenso ao proc. 301/07.7 e fls. 3 dos autos).

M) Em 21/06/2006, a Ratiopharm, Lda., foi notificada da nota de liquidação de juros compen-
satórios sobre royalties do ano de 2003, com o n.º 2006 000000189411, no montante de € 6.780,93, a 
qual foi paga em Junho de 2006 (fls. 48 e 49 do processo apenso).

N) Em 20/10/2006 a ora impugnante deduziu reclamação contra a liquidação de juros compensa-
tórios n.º 2006 00000189411 no valor de € 6.780, 93, de cujo indeferimento tácito, deduziu Impugnação 
Judicial em 2/07/2007, a que coube o n.º 724/07.1BESNT.

O) As reclamações graciosas referidas nas alíneas Q) e S) foram apensas aos processos 
302/07.7BESNT e 724/07.1BESNT, não contendo qualquer decisão administrativa (cfr. fls. 65 do 
processo 302/07.7BESNT e fls. 83 do processo n.º 724/07.1BESNT).

Factos Não Provados
Não se provou que o impugnante pago pela sociedade “Ratiopharm – Comércio e Indústria de 

Produtos Farmacêuticos, Lda.” diga respeito a retenções na fonte efectuadas à sociedade “RATIO-
PHARM, GMBH”».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Impugnante vem recorrer da decisão da Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 

na parte (3) em que julgou caducado o direito de impugnar e, em consequência, absolveu a Fazenda 
Pública do pedido (4).

Para assim decidir, considerou a Juíza do Tribunal a quo, em resumo, o seguinte:
• porque a reclamação graciosa deu entrada no Serviço de Finanças de Oeiras 3 em 31 de Maio 

de 2006, «formou -se indeferimento tácito no dia 30/11/2006, nos termos do disposto no art. 57º, n.º 1 
da LGT e 106º do CPPT»;

• sendo que a Impugnante, «nos termos do art. 132º, n.º 2 do CPPT», dispunha do prazo de 30 
dias para deduzir a impugnação judicial, esse prazo terminaria em 30 de Dezembro de 2006, ou seja, 
em período de férias judiciais, transferindo -se, por isso, para o dia 4 de Janeiro de 2007 – primeiro dia 
útil seguinte –, nos termos do art. 279.º do Código Civil (CC) e do art. 20.º, n.º 1, do CPPT;

• assim, quando a petição inicial foi apresentada, em 8 de Março de 2007, estava já caducado o 
direito de impugnar;

• a caducidade deste direito extingue o direito de sindicar judicialmente a legalidade do acto 
tributário, constituindo uma excepção peremptória que determina a absolvição da Fazenda Pública do 
pedido, como resulta dos arts. 493.º, n.º 3, e 496.º, do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis ex 
vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

A Impugnante insurge -se contra esse entendimento. Segundo alega, o prazo para a impugnação 
judicial é, não de 30 dias, como considerou a Juíza do Tribunal a quo, mas de 90 dias a contar da for-
mação da presunção do indeferimento tácito, como resulta do disposto na alínea d) do art. 102.º, n.º 1, 
do CPPT «por remissão dos artigos 131.º n.º 3 ex vi do artigo 132.º n.º 6», ambos do mesmo Código.

Por isso, e também porque situou a formação do indeferimento tácito no dia 12 de Dezembro de 
2006, considera que quando a petição inicial foi apresentada, em 8 de Março de 2007, estava ainda a 
correr o prazo para impugnar, que apenas terminou no dia 12 desse mês e ano.

Assim, a questão a apreciar e decidir é, como deixámos dito em 1.8, a de saber se a decisão recor-
rida fez errado julgamento ao considerar caducado o direito de impugnar, o que passa por saber (i) qual 
o prazo para o efeito, o qual, como procuraremos demonstrar, depende de ter ou não sido apresentada 
reclamação graciosa e (ii) em que data se formou a presunção do indeferimento tácito.

2.2.2 DO PRAZO PARA IMPUGNAR NA SEQUÊNCIA DO INDEFERIMENTO TÁCITO DA 
RECLAMAÇÃO GRACIOSA

Como deixámos já dito, a sentença considerou que o prazo para impugnação judicial na sequência 
da formação do indeferimento tácito da reclamação graciosa era de 30 dias, motivo por que julgou 
caducado o direito de impugnar, uma vez que a petição inicial deu entrada bem para além do termo 
desse prazo.
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Sustenta a Recorrente que o prazo não é de 30 dias, mas de 90 dias, uma vez que lhe é aplicável 
o disposto na alínea d) do art. 102.º, n.º 1, do CPPT «por remissão dos artigos 131.º n.º 3 ex vi do ar-
tigo 132.º n.º 6», ambos do mesmo Código

Ou seja, a Recorrente sustenta que a impugnação judicial não estaria dependente de reclamação 
graciosa prévia – como resulta da referência ao n.º 3 do art. 131.º (5), aplicável ex vi do n.º 6 do art. 132.º 
(6), ambos do CPPT – e que dessa invocada natureza facultativa da reclamação graciosa resulta que o 
prazo para a impugnação judicial a deduzir para a impugnação do respectivo indeferimento tácito será 
o prazo geral do art. 102.º, n.º 1, alínea d), do CPPT (7).

Já a Juíza do tribunal a quo, sem estabelecer se a reclamação graciosa era necessária ou facultativa, 
afirmou que o prazo para a impugnação judicial é de 30 dias a contar do indeferimento tácito. É certo 
que na sentença se referiu ser esse o prazo «nos termos do art. 132º, n.º 2 do CPPT», mas é manifesto 
que a indicação do n.º 2 daquele artigo resulta de lapso, pois naquele número não há referência a prazo 
de impugnação algum e só no n.º 5 do art. 132.º se prevê prazo para impugnar.

Vejamos:
Em regra, a reclamação graciosa tem natureza facultativa. No entanto, em certas situações, a lei 

não permite a impugnação directa do acto e impõe a reclamação graciosa prévia como condição para 
abrir a via contenciosa.

«É o que sucede nos casos previstos no CPPT nos arts. 131.º, n.ºs 1 e 3 (impugnação em caso de 
autoliquidação, quando o seu fundamento não for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação 
não tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária), 
132.º, n.ºs 2 e 6 (impugnação em caso de retenção na fonte, quando o seu fundamento não for exclu-
sivamente matéria de direito e a autoliquidação não tiver sido efectuada de acordo com orientações 
genéricas emitidas pela administração tributária) e impugnação em caso de pagamento por conta 
(art. 133.º, n.º 2).

[…]
Nestas situações em que a reclamação graciosa é necessária, apenas do acto expresso que decide 

a reclamação ou do indeferimento tácito é admissível impugnação judicial, pelo que o acto de liqui-
dação é inimpugnável directamente, sendo -o apenas mediatamente, através da impugnação da decisão 
expressa ou tácita da reclamação graciosa que o mantenha» (8).

A Recorrente parece entender que, porque a reclamação graciosa que apresentou era facultativa, 
o prazo para a impugnação judicial será o prazo geral de impugnação dos indeferimentos tácitos do 
art. 102.º, n.º 1, alínea d), do CPPT.

Mas, pelo contrário, para a solução do caso sub judice, ou seja, para determinar qual o prazo para 
impugnar judicialmente o indeferimento tácito da reclamação graciosa, é despiciendo averiguar se era 
ou não necessária a reclamação graciosa para abrir a via contenciosa (9).

Na verdade, o que importa apenas é saber se foi ou não apresentada reclamação graciosa, 
sendo que, como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, ainda que a reclamação graciosa não seja 
necessária, pode ser «apresentada, nos termos do n.º 3 deste art. 132.º, pois seria constitucional-
mente inadmissível que o contribuinte perdesse o direito de impugnação contenciosa, por entretanto 
decorrer o prazo de impugnação directa (nos termos do n.º 6 deste art. 132.º, com remissão para o 
n.º 3 do art. 131.º), por não conhecer orientações genéricas da Administração tributária que não é 
obrigado a conhecer.

Nos casos em que não há lugar a reclamação graciosa necessária, a impugnação deve ser apre-
sentada no prazo de 90 dias previsto no n.º 1 do art. 102.º do CPPT, a contar do termo do ano em que 
ocorreu a retenção a impugnar [o n.º 3 deste art. 132.º estabelece como termo inicial da contagem do 
prazo de impugnação o termo do prazo referido no número anterior, que é o do ano em que se efectuou 
o pagamento indevido; o prazo é o previsto no n.º 1 do art. 102.º, por força da remissão efectuada para 
ele pelo art. 131.º, n.º 3, para que, por sua vez, remete o n.º 6 deste art. 132.º]».

Mas logo adverte: «No entanto, se o interessado apresentar reclamação graciosa, apesar de se tratar 
de situação em que ela era dispensável, o prazo para impugnação contenciosa será o prazo especial de 
30 dias a contar da notificação do indeferimento ou da formação de indeferimento tácito, indicado no 
n.º 5 deste art. 132.º» (10).

Ou seja, e em conclusão, se a ora Recorrente entendia que não lhe era exigível a apresentação 
de reclamação graciosa para abrir a via contenciosa (por estar em causa apenas matéria de direito e a 
retenção ter sido efectuada de acordo com instruções administrativas)

• podia deduzir impugnação judicial sem prévia apresentação de reclamação graciosa, no prazo 
do art. 102.º, n.º 1, do CPPT;

• mas nada a impedia de apresentar reclamação graciosa, sendo que, neste caso, o prazo para a 
impugnação judicial será o prazo especial de 30 dias a contar da notificação do indeferimento ou da 
formação de indeferimento tácito, nos termos do n.º 5 do art. 132.º do CPPT.
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Do que vimos de dizer resulta que o recurso não pode ser provido, uma vez que, tendo sido apre-
sentada reclamação graciosa, o prazo para impugnar nunca poderia ser de noventa dias, como pretende 
a Recorrente (cfr. conclusões A) e B)), mas é de trinta dias, a contar da formação do indeferimento 
tácito.

Assim, quer a reclamação graciosa se presuma indeferida em 30 de Novembro de 2006, como 
considerou a Juíza do Tribunal a quo, quer em 12 de Dezembro de 2006, como sustenta a Recorrente, 
em ambos os casos é de concluir que em 8 de Março de 2007 – data em que a impugnação judicial se 
considera deduzida (por ter sido a data em que a petição inicial foi remetida a juízo por correio registado, 
como consta da alínea L) dos factos provados), em face do disposto no art. 150.º do CPC, aplicável 
ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT –, estava já caducado o direito de impugnar, porque esgotado o 
prazo de 30 dias que o n.º 5 do art. 132.º do CPPT fixa para o efeito.

Note -se, em todo o caso, que bem andou a Juíza do Tribunal a quo ao considerar que o prazo de 
30 dias para a ora Recorrente deduzir a impugnação judicial terminaria em 30 de Dezembro de 2006, ou 
seja, em período de férias judiciais, transferindo -se, por isso, para o dia 4 de Janeiro de 2007 – primeiro 
dia útil seguinte –, nos termos do art. 279.º do CC, aplicável ex vi do art. 20.º, n.º 1, do CPPT.

A sentença recorrida, que decidiu nesse sentido, não merece censura.
2.2.3 DA DATA EM QUE SE FORMOU A PRESUNÇÃO DO INDEFERIMENTO TÁCITO
Mesmo que aceitássemos a tese da Recorrente quanto ao prazo para deduzir impugnação judicial 

– e não aceitamos, como resulta do que deixámos já dito –, ainda assim sempre teríamos que concluir 
pela caducidade do direito de impugnar.

É certo que não seria assim (sempre no pressuposto – que não aceitamos – de que o prazo era de 
noventa dias), caso pudéssemos considerar que o indeferimento tácito se formou na data apontada pela 
Recorrente, ou seja, em 12 de Dezembro de 2006 (cfr. conclusão C)). Nesse caso, a contagem de 90 
dias a contar dessa data levar -nos -ia até 12 de Março de 2007. Mas, não podemos aceitar aquela data 
como sendo a da formação do indeferimento tácito. Vejamos:

Foi dado como provado que a reclamação graciosa deu entrada no Serviço de Finanças em 31 de 
Maio de 2006 (cfr. alínea K) dos factos provados), facto que não foi posto em causa nas conclusões 
do recurso, sendo que é nestas que o recorrente define o âmbito do recurso (cfr. art. 684.º, n.º 3, do 
CPC).

O facto de nas alegações de recurso a Recorrente ter afirmado outra data como sendo a da apre-
sentação da reclamação graciosa não releva, na medida em que essa divergência não foi por ela erigida 
em questão levada às conclusões das alegações, pelo que não pode considerar -se como integrando o 
objecto do recurso (11).

Tendo como certo que a reclamação graciosa foi apresentada em 31 de Maio de 2006, a formação 
do indeferimento tácito ocorreu em 30 de Novembro de 2006, como resulta do disposto nos arts. 57.º, 
n.ºs 1, 3 e 5, da LGT (12) e 106.º do CPPT (13).

Ora, a contagem de 90 dias sobre a data em que ocorreu a formação da presunção do indeferi-
mento tácito, a efectuar nos termos do disposto no art. 279.º do CC, ex vi do art. 20.º, n.º 1, do CPPT, 
levar -nos -ia até ao dia 28 de Fevereiro, ou seja, a uma data anterior àquela em que deve considerar -se 
instaurada a impugnação judicial (como deixámos já dito, 8 de Março de 2007, data do registo postal 
da correspondência por que foi remetida a juízo, como resulta da alínea L) dos factos provados e do 
art. 150.º CPC).

Assim, ainda que, como sustenta a Recorrente, o prazo para a impugnação judicial fosse de 90 
dias a contar da formação do indeferimento tácito – e não é –, sempre teríamos de concluir pela intem-
pestividade da impugnação.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Em regra, a reclamação graciosa tem natureza facultativa, mas há situações em que a lei não 

permite a impugnação directa do acto de liquidação e impõe a reclamação graciosa prévia como con-
dição para abrir a via contenciosa como, v.g., no caso de retenção na fonte, quando o fundamento de 
impugnação não for exclusivamente matéria de direito e o acto não tiver sido efectuado de acordo com 
orientações genéricas emitidas pela AT (art. 132.º, n.ºs 2 e 6, do CPPT).

II  - Nos casos de retenção na fonte, se for apresentada reclamação graciosa, quer ela seja condição 
de abertura da via judicial, quer não o seja mas o interessado tenha optado por a apresentar, o prazo 
para a impugnação judicial é o do n.º 5 do art. 132.º do CPPT: 30 dias contados do indeferimento ex-
presso ou tácito (sendo que, neste último caso, fica afastado o prazo geral do art. 102.º, n.º 1, alínea d), 
do CPPT para a impugnação da generalidade dos indeferimentos tácitos, como o permite o n.º 4 do 
mesmo artigo).

III  - A reclamação graciosa presume -se indeferida para efeito de impugnação judicial após o termo 
do prazo legal de decisão pelo órgão competente (art. 57.º, n.º 5, da LGT e art. 106.º do CPPT), sendo 
que o prazo para a decisão da reclamação graciosa é de seis meses (art. 57.º, n.º 1, da LGT) e conta -se 
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da data da entrada da petição no serviço competente (art. 57.º, n.º 5, LGT) e nos termos do art. 279.º, 
alínea c), do CC ex vi do n.º 3 do art. 57.º da LGT.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) À impugnação judicial foi apensada uma outra – com o n.º 724/07.1BESNT – em que o pedido formulado foi de anulação 
dos juros compensatórios que foram liquidados com referência à retenção na fonte de IRC relativo ao pagamento de royalties 
no ano de 2003. A sentença julgou esta última impugnação judicial improcedente e, nessa parte, transitou em julgado.

(2) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui como adiante, constituem transcrições.
(3) Ver nota 1.
(4) Com interesse sobre o efeito – absolvição da instância ou absolvição do pedido – no caso de caducidade do direito de 

impugnar, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 18 ao art. 102.º, págs. 163 a 165.

(5) Diz o art. 131.º, n.º 3, do CPPT: «Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando o seu fundamento for 
exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela 
administração tributária, o prazo para a impugnação não depende de reclamação prévia, devendo a impugnação ser apresentada 
no prazo do n.º 1 do artigo 102.º».

(6) Dispõe o art. 132.º, n.º 6, do CPPT: «À impugnação em caso de retenção na fonte aplica -se o disposto no n.º 3 do 
artigo anterior».

(7) Nos termos do art. 102.º, n.º 1, alínea d), do CPPT: «1. A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados 
a partir dos factos seguintes: […] d) Formação da presunção de indeferimento tácito; […]».

(8) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 12 ao art. 69.º, págs. 638/639.
(9) Como é sabido, a reclamação graciosa só não será necessária como condição prévia para abertura da via contenciosa, 

como decorre do n.º 3 do art. 131.º, aplicável às situações de retenção na fonte ex vi do n.º 6 do art. 132.º, ambos do CPPT, 
quando «o seu fundamento for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação [leia -se a retenção na fonte] tiver sido 
efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária».

Sobre as razões desta excepção à regra da reclamação necessária, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, 
anotação 3 ao art. 131.º, págs. 406 a 409.

(10) Ob. cit., volume II, anotação 5 b) ao art. 132.º, pág. 420.
(11) Se assim não fosse, por um lado, teria a Recorrente também que ter dado cumprimento ao ónus que sobre ela im-

penderia nos termos do art. 690.º -A, n.º 1, do CPC, na redacção anterior à que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 303/2007, de 
24 de Agosto (a que hoje corresponde o art. 685.º -B do mesmo Código), e, por outro lado, seríamos levados a concluir pela 
incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia para conhecer do recurso (arts. 26.º, alínea b), 
e 38.º, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e art. 280.º, n.º 1, do CPPT).

(12) Dispõe o art. 57.º da LGT nos seus n.ºs 1, 3 e 5:
«1. O procedimento deve estar concluído no prazo de seis meses […].
[…]
3. No procedimento tributário, os prazos são contínuos e contam -se nos termos do Código Civil.
[…]
5. Sem prejuízo do princípio da celeridade e diligência, o incumprimento do prazo referido no n.º 1, contado a partir da 

data da entrada da petição do contribuinte no serviço competente da administração tributária, faz presumir o seu indeferimento 
para efeitos de recurso hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial».

(13) Diz o art. 106.º do CPPT: «A reclamação graciosa presume -se indeferida para efeito de impugnação judicial após o 
termo do prazo legal de decisão pelo órgão competente». 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

IVA. Venda de salvados. Companhias de seguros. Isenção.

Sumário:

 I — O art. 8º do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, distingue, por um lado, entre 
actividade de seguro directo e de resseguro, que é da competência exclusiva das 
companhias de seguros, enquanto instituições financeiras, actividade sujeita a 
autorização, de acordo com o regime do referido diploma, e que só elas podem 
exercer a título principal, e, por outro lado, actividades conexas ou complemen-
tares, que podem ser desenvolvidas autonomamente por outras entidades e que 
nem sequer estão sujeitas a autorização.
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 II — O referido preceito, ao integrar a aquisição/venda de salvados nas actividades 
conexas ou complementares significa que, na óptica do legislador, não se trata de 
operações de seguro e ou de resseguro, sendo que existe uma diferença fundamental 
entre os dois tipos de actividades mencionadas.

 III — Considerando a letra e a razão de ser da isenção consagrada no art. 9º, n.º 29, 
do CIVA, ao dizer -se que estão abrangidas na referida isenção as operações de 
seguro e de resseguro realizadas por companhias de seguros, bem como as presta-
ções de serviço conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de seguros, 
deve entender -se que não cabe na mesma a actividade de venda de salvados pelas 
companhias de seguros.

 IV — A venda de salvados também não preenche as condições da isenção prevista no 
n.º 33 do art. 9º do CIVA (que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a 
aquisição do bem pelo sujeito passivo tenha sido feita com exclusão do direito a 
dedução) porque não se trata de uma actividade isenta, mas apenas de operações 
isentas e a lei não estabelece que ficam isentas todas as actividades de seguro e 
resseguro, mas apenas as operações de seguro e resseguro. Por outro lado, tam-
bém não foram abrangidas as actividades conexas ou complementares em geral, 
mas só as dos intermediários e correctores de seguro e não todas mas apenas das 
conexas com as operações de seguro e resseguro. Finalmente, o salvado não deve 
ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora, pois quando se fala de 
bens afectos à actividade isenta quer -se significar os bens que tenham sido uti-
lizados na empresa transmitente na realização de operações isentas do imposto. 
Aplicá -la aqui era partir não da utilização do bem para determinar o regime da 
subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que se pretende 
para a venda para qualificar a utilização anterior.

 V — Considerando a natureza excepcional ou anti -sistema das normas de isenção 
de IVA, elas devem ser objecto de uma interpretação estrita declarativa, isto é, 
uma interpretação literal que não vá além do que a rigorosa expressão textual 
da directiva de IVA permite, donde se conclui que a especificidade da aquisição 
e posterior venda de salvados pode justificar um tratamento fiscal especial, mas 
não justifica a atribuição de uma isenção.

Processo nº:101/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Relatora: Ex.ma Senhora Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., com a identificação constante dos autos, dedu-

ziu, no Tribunal Tributário de Lisboa, impugnação judicial dos actos de liquidação adicional de IVA e 
de juros compensatórios, respeitantes ao ano de 2003, que foi julgada procedente, com a consequente 
anulação das liquidações impugnadas.

2. Não se conformando com tal sentença, a Fazenda Pública interpôs recurso, ao abrigo do ar-
tigo 280.º a 282.º do CPPT para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, apresentou as suas Alegações, com as seguintes Conclusões:

“I  - Visa o presente Recurso reagir contra a douta Sentença que julgou procedente a Impugnação 
deduzida pela firma Companhia de Seguros Tranquilidade SA, NIF. 500.910.231, que teve por objecto 
as Liquidações Adicionais de IVA dos períodos 0303 a 0312, no valor total de €43.261,32, e respectivas 
Liquidações de Juros Compensatórios no montante total de € 4.353,98, perfazendo um total global de 
€ 47.615,30, emitidas na sequência de Acção Inspectiva;

II  - Na questão em apreço está em discussão saber se a aquisição e posterior venda de “salvados”, 
pelas Companhias de Seguros, no âmbito de contrato de seguro, estão isentas de IVA nos termos do art. 9.
º, ns.º 29 e 33 do CIVA com redacção à data dos factos (correspondendo actualmente aos ns. 28 e 32);

III  - A Impugnante, enquanto pessoa colectiva que exerce a actividade prestação de serviços de 
modo regular e independente, é um sujeito passivo de IVA nos termos do art. 2.º, n.º 1, a) do CIVA, 
estando enquadrada no Regime Normal Mensal, como consta do probatório, sendo que no âmbito do 
exercício da actividade de Seguros e no que concerne ao “ramo automóvel”, as Seguradoras celebram 
contratos de seguro, e no caso de existirem sinistros automóveis, têm que indemnizar os proprietários 
dos veículos sinistrados;

IV  - De acordo com o previsto no art. 16º, n.º 1 do D.L. n.º 2/98, de 03/01 (aplicável à data dos 
factos), designa -se por “salvado” o veiculo motor que em virtude de acidente do qual resultem danos 
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que afectem gravemente as suas condições de segurança, ou cujo valor de reparação seja superior a 70% 
do seu valor venal na data do sinistro, e que entra na esfera patrimonial das Companhias de Seguros 
por força do contrato de seguro;

V  - Esta entrada do “salvado” na esfera patrimonial das Seguradoras é efectuada mediante o 
pagamento de uma indemnização ao proprietário do veículo, sendo, posteriormente, estes “salvados” 
são alienados pelas Companhias de Seguros, normalmente aos sucateiros;

VI  - Deste modo, a Seguradora adquire o “salvado” com o objectivo de obter algum ressarcimento 
da indemnização que pagou ao segurado, ressarcimento que só consegue com a sua alienação, logo 
se a Seguradora adquire o “salvado” é com o intuito de o vender, ou seja, reintroduzi -lo no circuito 
económico;

VII  - Ora, a entrada de “salvados” na esfera patrimonial das Companhias de Seguros, implicando a 
obrigação do pagamento de uma indemnização ao proprietário do veículo sinistrado, não pode deixar de 
ser considerada uma transmissão, porquanto ocorre a transferência da propriedade de um bem corpóreo 
(salvado) da esfera jurídica do segurado para esfera jurídica da seguradora, o mesmo acontecendo com 
a posterior venda do “salvado” pela seguradora;

VIII  - Tanto mais que essas transmissões são onerosas, visto que resultam contrapartidas patri-
moniais para ambas as partes, pelo que são consideradas transmissões de bens nos termos do art. 3.º do 
CIVA, e, como tal, sujeitas a IVA nos termos do art. 1.º, n.º 1, alínea a), do mesmo código;

IX  - Deste modo, estando as referidas transmissões sujeitas a IVA, cumpre analisar se lhes assiste 
alguma isenção, nomeadamente as previstas no art. 9.º, ns. 29 e 33 do CIVA com redacção à data dos 
factos;

X  - Assim, dispunha o art. 9.º do CIVA que: “Estão isentas do imposto: 29  - As operações de seguro 
e resseguro, bem como as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários 
de seguro; 33  - As transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando não 
tenham sido objecto do direito à dedução, e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou afec-
tação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do n.º 1 do artigo 21.º”

XI  - Estas normas resultam da transposição para a Ordem Jurídica Portuguesa do art. 13.ºB, 
alíneas a) e c) da Directiva 77/388/CEE do Conselho de 17/05/1 977, designada por Sexta Directiva, 
que previa que estavam isentas: “a) As operações de seguro e resseguro. Incluindo as prestações de 
serviços relacionadas com essas operações efectuadas por corretores e intermediários de seguros; c) 
As entregas de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, por força do presente artigo ou 
do n 3, alínea b) do art. 28,0, quando esses bens não tenham conferido direito à dedução, e bem assim 
as entregas de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido excluída do direito à dedução nos termos 
do n.º 6 do art. 17.º.”

XII  - Ora, começando pela isenção prevista no supro transcrito n.º 29, é, desde logo, de referir que 
o legislador fiscal não diz o que se entende por “operações de seguro e resseguro”, porém, o art. 8.º do 
DL. n.º 94 -B/98, alterado pelo D.L. n.º 251/2003, de 14/10, prevê que “As empresas de seguros (...) são 
instituições financeiras que têm por objecto exclusivo o exercício da actividade de seguro directo ou 
resseguro (...) podendo ainda exercer actividades conexas ou complementares da de seguro e resseguro, 
nomeadamente no que respeita a actos e contratos relativos a salvados (...)” (sublinhado nosso)

XIII  - Assim, decorre da referida norma que os actos e contratos atinentes a “salvados” constituem 
actividades conexas ou complementares da actividade de seguro e resseguro, o que significa que estas 
actividades não são actividades (e muito menos operações) de seguro ou resseguro, mas actividades 
complementares ou conexas, para além de que as normas que consagram isenções tem que estar ex-
pressamente previstas;

XIV  - Como bem defende Maria Odete Oliveira, em anotação ao Acórdão do STA de 19/02/2003, 
Recurso 26435 (Acórdão fundamento da Sentença ora recorrida), in Jurisprudência Fiscal Anotada, 
Almedina, 2003: “Ora a isenção do n.º 29.º abrange apenas as operações de seguro e resseguro das 
companhias de seguros. Que assim é resulta directamente da letra do preceito. E o preceito não com-
porta quanto às companhias de seguros quaisquer outras operações, contrariamente ao que sucede em 
isenções consignadas em diferentes números do art. 9.º do CIVA em que o legislador entendeu abran-
ger no âmbito da isenção de algumas outras transmissões de bens ou prestações de serviços para além 
das que directamente justificarem a consagração da isenção, designando essas outras por conexas ou 
mesmo estritamente conexas. Só que quando assim o quis disse -o expressamente, como aliás se exige 
em matéria de normas que consagram isenções.”

XV  - Sendo que esta isenção (n.º 29) teve como fundamento razões técnicas que se prendem ex-
clusivamente com os contratos de seguros, já que, como bem refere José Guilherme Xavier de Basto 
in A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional, Ciência e Técnica Fiscal n.º 362, 
pag. 147/149: “(...) o preço a que os respectivos serviços são vendidos — os chamados ((prémios de 
seguro»  - não reflete necessariamente o valor dos serviços efectivamente prestados pelo segurador”.

XVI  - Pelo que a opção do legislador pela consignação da isenção do n.º 29 prende -se com o 
facto de ser difícil apurar e, em consequência, tributar, o valor acrescentado nas operações de seguro e 
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resseguro nestes serviços, sendo que tais razões abrangem apenas os prémios de seguro (as operações de 
seguro e resseguro), não se estendendo às outras actividades que, embora conexas ou complementares, 
possam ser exercidas pelas seguradoras;

XVII  - Ao que acresce que esta isenção é uma isenção é objectiva e não subjectiva, o que significa 
que não são as Seguradoras que estão isentas, mas as operações de seguro e resseguro, tal como refere 
Maria Odete Oliveira na obra supra mencionada: “(...) Acresce que não estamos perante uma isenção 
subjectiva, a favor das entidades seguradoras, mas tão só perante uma isenção objectiva que abrange 
as operações das seguradoras taxativamente enumeradas na norma. Não é a actividade que se encontra 
isenta mas tão só determinadas operações. Isto é, aliás, o que acontece com todas as isenções do art. 9.º. 
Determinadas transmissões de bens e prestações de serviços — as enumeradas no artigo — são isentas 
em razão do seu objecto ou finalidade, constituindo a referência ao sujeito que as deve realizar apenas 
instrumento para a delimitação do seu âmbito de aplicação. É o caso das que devam ser realizadas por 
organismos sem finalidade lucrativa”

XVIII  - Da mesma forma, também a situação em apreço não se pode incluir na 2ª parte deste 
n.º 29, alargamento da isenção às prestações de serviços efectuadas pelos correctores e intermediários 
de seguros, visto que aqui saímos do âmbito das operações de seguro resseguros para passarmos às 
operações dos intermediários, desde que conexas com aquelas;

XIX  - É também de salientar que a isenção não é a situação predominante nos Estados Membros 
da União Europeia, ao invés, sendo que uns tributam a operação de venda de “salvados” nos termos 
gerais, outros adoptam um tratamento especial mas não o de considerarem aplicável a isenção interna 
correspondente ao art. 13.ºB, als. a) e c) da Sexta Directiva;

XX  - Por último, nesta sede, resta frisar que a Seguradora não é obrigada a ficar com o “salvado”, já 
que tal não resulta do contrato de seguro, apenas está obrigada a proceder ao pagamento de uma indem-
nização, sendo que a aquisição do “salvado” visa evitar o enriquecimento sem causa do segurado;

XXI  - Pelo que a venda de salvados não se encontra abrangida pela isenção do art. 9.º, n.º 29 do 
CIVA, respeitando esta apenas a operações de seguros e resseguros, e prestações de serviços conexas 
efectuadas por intermediários;

XXII  - No que tange à isenção prevista no n.º 33 é questão fulcral saber se os “salvados” estão ou 
não afectos a uma actividade isenta, sendo a este respeito bem elucidativo o Parecer do Sr. Subdirector-
-Geral dos Impostos datado de 27/03/2002, que assenta nos seguintes argumentos:

• apesar de não estar expressamente previsto nesta norma, ‘..os bens afectos exclusivamente a uma 
actividade isenta...” são os que não se destinam à venda ou transformação, ou seja, os considerados 
como imobilizado;

• “A ser válido o argumento de que o n.º 33 do art. 9.º se aplica a quaisquer bens, independente-
mente de pertencerem ou não ao imobilizado, tornar -se -ia desnecessário prever, por exemplo, que a 
isenção referida no n.º 14 do art. 9.º “abrange também as transmissões de bens estreitamente conexas 
com as prestações de serviços” efectuadas no âmbito de uma visita a um museu”

• menciona, também, que se assim não fosse entendido, ter -se -ia que considerar que, por exemplo, 
ao transmitir uma casa (operação isenta ao abrigo do art. 9º, n.º 31), se o vendedor recebesse deter-
minados bens que viesse posteriormente a transmitir, esta venda estaria também isenta nos termos do 
n.º 33 da citada norma, pelo facto de se tratar de bens afectos a uma actividade isenta, ou seja, venda 
de imóveis;

XXIII  - Deste modo, os salvados não fazendo parte do imobilizado, não se encontram afectos 
exclusivamente à actividade seguradora, não estando, assim, preenchido o 1º dos requisitos do art. 9º, 
n.º 33 do CIVA;

XXIV  - Quanto ao 2º requisito, ou seja, os bens transmitidos não tenham sido objecto do direito à 
dedução, cumpre chamar à atenção do entendimento veiculado no Despacho n.º 1854/2002 -XV, datado 
de 18/12/2002, do Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que recaiu sobre a informação 
n.º 1765, de 30/09/1999, da Direcção de Serviços do IVA, segundo o qual a tributação dos “salvados” 
em sede de IVA deverá efectuar -se:

 - pelo Regime de Tributação pela Margem, previsto no Decreto -Lei n.º 199/96, de 18/10 (que 
revogou o D.L. n.º 504 -G/85, de 30 de Dezembro), se o anterior proprietário do veículo sinistrado for 
um não sujeito passivo de IVA, ou, se for, não tiver procedido à dedução do imposto suportado no acto 
da aquisição do veículo por se encontrar excluído desse direito (Ad. 21.º do CIVA);

 - pelo Regime Geral de IVA no caso de ter sido exercido o direito à dedução do imposto aquando 
da aquisição do bem;

XXV  - Deste entendimento, que foi reforçado pelo Despacho n.º 2110/2003 -XV, de 08/08/2003, 
também do Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e à semelhança do que acontece noutros 
Estados Membros, decorre que:

• os “salvados” alienados cujos anteriores proprietários exerciam actividades de Leasing, Rent-
-A -Car e ALD, estão sujeitos a IVA pelo regime geral, uma vez que o artigo 21.º do CIVA estabelece 
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a não dedução do IVA nas viaturas ligeiras de passageiros ou mistas com exclusão das destinadas ao 
exercício das actividades mencionadas anteriormente,

• no que tange às viaturas ligeiras de mercadorias cujos anteriores proprietários eram empresas e 
que podiam exercer o direito à dedução, a liquidação de IVA é efectuada pelo regime geral,

• no que concerne às viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujos seus anteriores proprietários 
eram empresas, encontram -se enquadradas no Regime de Tributação pela Margem, de harmonia com 
a primeira parte do Despacho 1854/2002 -XV,

• relativamente às viaturas ligeiras de mercadorias cujos anteriores proprietários eram consumi-
dores finais, encontram -se também enquadrados no Regime de Tributação pela Margem, de acordo 
com a primeira parte do citado despacho;

XXVI  - Como bem opina Maria Odete Oliveira na sua supra mencionada:
“(...) Note -se aliás, que alargar no sentido do acórdão o âmbito da isenção deste n.º 33, significaria 

que sempre que um qualquer sujeito passivo, e não apenas as seguradoras uma vez que este n.º 33 é 
genérico, adquirisse um qualquer bem a um particular estaria em condições de isentar a sua transmissão 
subsequente, o que nem de perto nem de longe é o caso. E tanto assim não é que nos casos em que 
é habitual a aquisição de bens a particulares com a intenção de os voltar a introduzir no circuito de 
comercialização, como acontece com os comerciantes de bens em segunda mão, foi necessário prever 
uma disposição especial (...) transposta para o direito interno português pelo Decreto -Lei n.º 199/96, 
de 18 de Outubro.”

XXVII  - Sendo de salientar que pode ter havido direito à dedução de imposto da viatura, e mesmo 
que não tenha havido, o efeito cascata seria diminuto, já que o valor do “salvado” é muito menor que o 
valor inicial da viatura, tal como considera Maria Odete Oliveira, ao que acresce que com a venda do 
“salvado” com isenção pela Companhia de Seguros ao sucateiro, a carga oculta que o salvado possuía 
quando entrou na esfera jurídica daquela permanece presente quando se opera a venda, e o sucateiro, 
que vai vender o “salvado” à peça, já o faz com liquidação normal de IVA;

XXVIII  - Deste modo, esta venda de “salvados” está sujeita a imposto, não cabendo em qualquer 
das isenções estabelecidas no art. 9º, ns. 29 e 33 do CIVA com redacção à data dos factos, pelo que 
a Impugnante estava obrigada a liquidar IVA na sua venda dos salvados nos termos do art. 1.º, n.º 1, 
alínea a) e art. 3º, n.º 1 do mesmo código;

XXIX  - No que concerne aos Juros Compensatórios, cumpre referir que em sede de IVA, é 
o sujeito passivo que procede à liquidação do imposto, enviando a respectiva declaração periódica 
até ao dia 10 do 2.º mês seguinte àquele a que correspondem as operações, tal como prescreviam os 
art. 28.º, n.º 1, alínea c) e art. 40º, n.º 1, alínea a) do CIVA, ou seja, estamos perante uma situação de 
Autoliquidação;

XXX  - Determina o art. 35º, n.º 1 da LGT e o art. 89.º, n.º 1 do CIVA com redacção à data dos 
factos que se for retardada a liquidação de parte ou totalidade do imposto, por motivo imputável ao 
contribuinte, são devidos Juros Compensatórios, o que aconteceu no caso em apreço, uma vez que a 
contribuinte não liquidou IVA na venda de “salvados”, o que determinou a liquidação e entrega de 
imposto em montante inferior ao devido;

XXXI  - Assim, os Juros Compensatórios contam -se dia a dia, desde o termo do prazo de apre-
sentação das declarações periódicas, previsto no art.º 28.º, n.º 1. alínea c) e art. 40.º, n.º 1, alínea a) do 
CIVA, até à correcção, que em caso de inspecção se considera a data do auto de notícia, sendo a respec-
tiva taxa equivalente á taxa de juros legais fixados de acordo com o Ad. 559.º, n.º 1 do CC, conforme 
prescrevem os n.º 3, 4 e 10 do art. 35.º da LGT;

XXXII  - Pelo que deve a douta Sentença ser revogada e substituída por outra que considere que 
a venda de “salvados” se encontra sujeita a IVA e dele não isento, sendo legais e devidas Liquidações 
Adicionais de IVA e respectivos Juros Compensatórios ora em apreço;

XXXIII  - A manter -se na Ordem Jurídica, a douta Sentença ora recorrida revela uma inadequada 
interpretação e aplicação dos arts. 1º, n.º 1, alínea a), 3º, n.º 1 e 9º, ns. 29 e 33 do CIVA com redacção 
à data dos factos;

Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, 
revogada a Sentença ora recorrida, mantendo -se em vigor as Liquidações de IVA em apreço.”

3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. O Ministério Público, junto do Supremo Tribunal Administrativo, emitiu parecer no sentido 

da improcedência do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“a) A impugnante veio deduzir impugnação judicial do despacho de indeferimento da reclamação 

graciosa, datado de 28/09/2010 (fls. 36 e sgs.), apresentada contra as liquidações adicionais de IVA e 
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de juros compensatórios, no valor total de € 47.615,30, referentes ao ano de 2003, vide fls. 15 a 34 dos 
autos, que se dão por integralmente reproduzidas;

b) A ora impugnante é uma Companhia de Seguros devidamente autorizada a exercer a actividade 
seguradora, de acordo com o respectivo regime legal. A actividade desenvolvida pela impugnante, no 
âmbito do seu objecto social compreende, a título principal, a celebração de contratos de seguro — “Ramo 
não vida”, CAE 65120. Neste âmbito a impugnante assume a responsabilidade por determinados riscos, 
designadamente no âmbito da sinistralidade automóvel. A impugnante encontra -se enquadrada no regime 
geral de tributação em sede de IRC e em sede de IVA, no regime normal de periodicidade mensal;

c) No ano de 2003, a impugnante foi sujeita a uma acção de fiscalização efectuada pela Direcção 
de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (DSPIT) que culminou com o relatório de 06/03/06, 
a fls. 53 e sgs. dos autos;

d) Consta daquele relatório que a impugnante não liquidou IVA, nas operações de venda de sal-
vados, tendo a Administração Fiscal, considerado que não são aplicáveis à venda de salvados pelas 
companhias de seguros as isenções consignadas quer no nº29 quer no nº33 do art. 9º do CIVA. Relativa-
mente a estes bens o valor do imposto apurado foi de €43.261,37, que foi objecto de correcção a favor 
da Administração Fiscal, sendo que sobre a correcção referida foram calculados juros compensatórios 
nos termos dos artigos 89º do CIVA e 35º da LGT, cfr. fls. 70;

e) Em resultado daquelas correcções foram emitidas as liquidações adicionais de IVA constantes 
de fls. 15 a 34 dos autos;

f) Em 20/10/2006, a impugnante deduziu reclamação graciosa contra as liquidações adicionais 
de IVA do ano de 2003, no valor global de €43.261,32 e liquidações relativas a juros compensatórios 
no valor global de €4.353,98;

g) A reclamação referida na alínea anterior foi indeferida por despacho proferido pelo Chefe de 
Divisão da Justiça Administrativa, de 28/09/2010, pelo que se mantiveram as correcções efectuadas 
pela inspecção tributária (fls. 36 a 50);

h) A impugnante foi notificada do referido indeferimento em 04/10/2011;
j) A petição inicial da presente impugnação deu entrada no Tribunal Tributário de Lisboa no dia 

20/10/2010, cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos.”
2 - DE DIREITO
2.1. A questão a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Tribunal 

Tributário de Lisboa, que julgou procedente a impugnação deduzida pela Companhia de Seguros Tran-
quilidade, SA., que teve por objecto liquidações adicionais de IVA, no montante global de €47.615,30, 
emitidas na sequência de acção inspectiva.

Para chegar a esta conclusão, na sentença “a quo” ponderou -se:
• “Encontramos resposta na Jurisprudência, nomeadamente, no Acórdão do STA de 19 -2 -2003, 

Pº 026435, que tem como Sumário o seguinte:
“I - A aquisição e subsequente venda de salvados pelas companhias de seguros, no âmbito de 

seguro automóvel, porque de bens exclusivamente afectos a actividade isenta (operações de seguro, 
resseguro e prestação de serviços conexos) que não confere direito à dedução, integra a isenção prevista 
pelo art. 9º, n.º 29º, e 33º do CIVA).”

• Na referida sentença pode ler -se, ainda, que “a aquisição pelas companhias de seguros dos sal-
vados ocorre por força dos respectivos contratos de seguros, ou seja, no âmbito do desenvolvimento de 
actividade específica  - operações de seguro e resseguro  - que a lei considera isenta de IVA, nos termos 
do disposto no art. 9º, n.º 29º, do CIVA;

• Por outro lado, também a venda subsequente dos salvados pelas seguradoras, não poderá deixar 
de se considerar como venda de bens exclusivamente afectos à actividade seguradora, venda que de 
acordo com a experiência comum e sob pena de prejuízo material injustificado se impõe às seguradoras 
promover, ainda como desenvolvimento no âmbito da específica e isenta actividade.

• Na sua especial forma de aquisição não se efectua qualquer liquidação por se tratar de uma 
operação não tributável e, por conseguinte, não existe, posteriormente, direito de dedução.”

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública argumentando, em suma, que “a venda 
de “salvados” está sujeita a imposto, não cabendo em qualquer das isenções estabelecidas no art. 9º, 
nºs 29 e 33 do CIVA com redacção à data dos factos, pelo que a Impugnante estava obrigada a liquidar 
IVA na sua venda dos salvados nos termos do art. 1º, n.º 1, alínea a) e art. 3º, n.º 1 do mesmo código” 
(Conclusão XXVIII).

Em face das conclusões que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do esta-
tuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a questão a decidir prende -se com o problema da venda 
de salvados pelas companhias de seguros e o âmbito de aplicação das normas sobre isenção de IVA, 
cuja resposta, por sua vez, depende da conclusão a que se chegar quanto a saber:

a) O sentido e alcance do art. 8º, nº1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, sobre a distinção 
entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas e complementares”;
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b) Se o conceito de actividades conexas e complementares supra referido corresponde ao mesmo 
estabelecido pelo legislador do IVA no art. 9º, n.º 29, quando se refere a prestações de serviço relacio-
nadas com operações de seguro e resseguro efectuadas por correctores e intermediários de seguros;

c) O sentido e alcance da isenção estabelecida no art. 9º, n.º 33, do CIVA e a sua relação com a 
actividade de aquisição/venda dos salvados.

2.2.Sentido e alcance do art. 8º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, sobre a distinção 
entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas e complementares”

De acordo com o art. 8º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 (1), as empresas de seguros referidas 
nos nºs 1 e 2 do artigo anterior são instituições financeiras que têm por objecto exclusivo o exercício 
da actividade de seguro directo e ou de resseguro, salvo naqueles ramos ou modalidades que se encon-
trem legalmente reservados a determinados tipos de seguradoras, podendo ainda exercer actividades 
conexas ou complementares da de seguros ou resseguro, nomeadamente no que respeita a actos e 
contratos relativos a:

a) salvados;
b) reedificação e reparação de prédios;
c) reparação de veículos;
d) manutenção de postos clínicos;
e) aplicação de provisões, reservas e capitais.
Do mencionado preceito resulta que a lei reserva às companhias de seguros o exercício das ac-

tividades de seguro directo e ou de resseguro, pelo que só elas podem desenvolver estas actividades 
a título principal. Isto sem pôr em causa a actividade de mediação de seguros ou de resseguros, cujas 
condições de acesso e âmbito de actividade constam do Decreto -Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho (2).

O facto de a actividade de seguro e ou de resseguro só poder ser exercida pelas companhias de 
seguros não significa que estas só possam desempenhar essas actividades. Com efeito, para além da 
actividade principal (de que detêm o exclusivo), as companhias de seguro podem desempenhar outras 
actividades acessórias, denominadas actividades conexas ou complementares, nos termos do disposto no 
art. 8º (2ª parte) do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, entre as quais se inclui a venda de “salvados”. Ao integrar 
a aquisição/venda de salvados nas actividades conexas ou complementares, significa que, na óptica 
do legislador, não se trata de operações de seguro e ou de resseguro, sendo que existe uma diferença 
fundamental entre os dois tipos de actividades mencionadas.

Na verdade, a actividade de seguro e ou de resseguro caracteriza -se pela prática de actos que fazem 
parte do objecto do contrato celebrado entre o tomador de seguro e a companhia de seguros e apenas 
podem ser levadas a cabo por seguradoras devidamente autorizadas para o efeito. Já no que respeita 
às actividades acessórias (3) ou complementares, estamos a falar de actividades que não comungam 
da essencialidade da actividade de seguro e ou resseguro, tratando -se de actividades que podem ser 
desenvolvidas autonomamente por outras entidades que não seguradoras e não estão sequer sujeitas 
a autorização, nos termos do regime constante do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 como o está a actividade 
principal levada a cabo pelas seguradoras.

Importa agora confrontar a redacção deste preceito com a do art.9º, n.º 29, do CIVA, para ver em 
que medida há ou não coincidência nos seus âmbitos de aplicação.

O n.º 29 do art. 9º do CIVA dispõe que estão isentas do imposto: “as operações de seguro e res-
seguro, bem como as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários de 
seguro”. Importa ainda reter que este preceito transpõem para a ordem jurídica portuguesa o art. 13º da 
Directiva 77/388/CEE, de 17 de Maio de 1977 (Sexta Directiva IVA), cujas alíneas a) e c) do art. 13º 
B consagram aquelas isenções, respectivamente, com o seguinte teor:

a) As operações de seguro e resseguro, incluindo as prestações de serviços relacionadas com essas 
operações efectuadas por correctores e intermediários de seguros;

c) As entregas de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta por força do presente 
artigo ou do n.º 3, alínea b), do art. 28º, quando esses bens não tenham conferido direito à dedução, 
tenha sido excluída do direito a dedução nos termos do n.º 6 do art. 17º”.

Posto isto, repare -se que quando o art. 9º, n.º 29, diz que estão isentas de imposto as operações 
de seguro e resseguro está a remeter para a definição do n.º 1 do art. 8º (1ª parte) do Decreto -Lei 
n.º 94 -B/98 e a referir -se, por conseguinte, às operações de seguro e ou de resseguro desenvolvidas 
por companhias de seguro.

Por sua vez, quando a seguir o preceito estende a isenção “às prestações de serviço conexas efec-
tuadas pelos corretores e intermediários de seguros”, já está a reportar -se a operações dos intermediários 
conexas com as operações de seguro e ou de resseguro (4).

Decorre do exposto que a isenção prevista no n.º 29 do art. 9º do CIVA abrange apenas as ope-
rações de seguro e resseguro das companhias de seguros, ficando de fora as actividades conexas ou 
complementares (5).

Nas palavras de MARIA ODETE OLIVEIRA (6), “a isenção do n.º 29 abrange apenas as operações 
de seguro e resseguro das companhias de seguros. Que assim é resulta directamente da letra do preceito. 
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E o preceito não comporta quanto às companhias de seguros quaisquer outras operações, contrariamente 
ao que sucede em isenções consignadas em diferentes números do art. 9º do CIVA em que o legislador 
entendeu abranger no âmbito da isenção algumas outras transmissões de bens ou prestações de servi-
ços para além das que directamente justificaram a consagração da isenção, designado essa outras por 
conexas ou mesmo estritamente conexas. Só que quando assim o quis disse -o expressamente, como 
aliás se exige em matéria de normas que consagram isenções.”

E a venda de salvados também não cabe na segunda parte da isenção prevista no n.º 29 do art. 9º 
do CIVA porque, como já dissemos, o que o legislador quis foi alargar a isenção às prestações de ser-
viço efectuadas pelos intermediários (mediador, agentes e correctores) e conexas com as de seguro e 
de resseguro.

Este resultado interpretativo, que se extrai da letra do art. 9º, n.º 29, do CIVA conjugado com o 
disposto no art. 8º (1ª parte) do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, é também o que está em conformidade com 
o que se retira da razão de ser da isenção consagrada no preceito e que tem de ser lida à luz da Sexta 
Directiva.

Com efeito, referindo -se à ratio daquela isenção quanto “às operações de seguro e resseguro, 
incluindo as prestações de serviços conexas efectuadas pelos correctores e os intermediários de se-
guros”, JOSÉ XAVIER DE BASTO (7) pondera que “O argumento mais corrente a favor da isenção 
de IVA para as actividades seguradoras é o de que o preço a que os serviços respectivos são vendidos 
– os chamados “prémios de seguro”  - não reflecte necessariamente o valor dos serviços efectivamente 
prestados pelo segurador. A operação de uma companhia seguradora, na sua forma pura, consiste em 
recolher “prémios”dos clientes, formando um fundo, cujo valor, na sua maior parte, está consignado 
ao pagamento das “indemnizações”. As somas pagas pelos clientes só em pequena parte se destinam a 
cobrir os custos de administração e funcionamento; o resto constitui, a bem dizer, transferências. É este 
o caso da generalidade dos seguros de risco, por exemplo, de incêndio, de acidente de trabalho, etc. No 
caso de seguros de vida, há, no prémio pago pelos clientes, também um elemento de poupança, o que 
apela para um tratamento fiscal idêntico ao que recebem outros activos em que se fazem aplicações 
financeiras (…). A tributação do prémio bruto, permitindo apenas à seguradora a dedução do IVA con-
tido nas aquisições de bens e de serviços de terceiros, não constituiria, nesta lógica, solução aceitável. 
Separar, todavia, de modo não arbitrário, a componente que se relaciona com o serviço da seguradora, 
como coisa distinta da componente que se destina a dar solidez financeira ao fundo segurador, ou da 
componente de poupança, é a dificuldade técnica principal com que se defronta a tributação pelo IVA 
das operações de seguro e de resseguro”.

Assim sendo, assiste razão à recorrente quando afirma que “a opção do legislador pela consignação 
da isenção do art. 9º, n.º 29, do CIVA prende -se com o facto de ser difícil apurar e, em consequência, 
tributar, o valor acrescentado nas operações de seguro e resseguro nestes serviços, sendo que tais razões 
abrangem apenas os prémios de seguro (as operações de seguro e resseguro), não se estendendo às 
outras actividades que, embora conexas ou complementares, possam ser exercidas pelas seguradoras” 
(Conclusão XVI).

Por outro lado, estamos a falar da consagração de uma isenção objectiva e não subjectiva, uma 
vez que não são as seguradoras que estão isentas, mas sim as operações de seguro e de resseguro taxa-
tivamente enumeradas na norma (8).

Em abono da tese interpretativa a que se chegou  - não isenção da venda de salvados pelas com-
panhias de seguros  - aponta -se o exemplo seguido por vários países europeus, tais como a França, 
Espanha ou a Bélgica que, embora adoptando em alguns casos um regime especial, não vão ao ponto 
de considerar aplicável à situação as disposições do art. 13º B) alíneas a) e c) da Sexta Directiva. Assim, 
a título de exemplo, no direito espanhol, diz -se que apenas se encontra isenta a cobertura do risco cuja 
contraprestação é o prémio de seguro, e referindo -se expressamente que a entrega a terceiros de bens 
deteriorados como consequência da realização de sinistro não está abrangida no âmbito da isenção, 
constituindo uma operação normalmente tributada” (9).

2. 3. O sentido e alcance da isenção estabelecida no n.º 33 do art. 9º do CIVA e a sua relação com 
a actividade de aquisição/venda de salvados pelas companhias de seguros

Resta agora averiguar se a aquisição/venda de salvados cabe na isenção prevista no n.º 33 do 
art. 9º do CIVA ao estabelecer que “a isenção das transmissões de bens afectos exclusivamente a uma 
actividade isenta, quando não tenham sido objecto do direito à dedução, e bem assim, as transmissões 
de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do 
n.º 1 do art. 21º”.

Importa começar por reter que os salvados são, em geral, veículos sinistrados que as companhias 
de seguros, no decurso de um processo de indemnização por sinistro, recebem do segurado, e destinam 
posteriormente a venda a um terceiro, normalmente aos sucateiros (10), que os adquirem para, por sua 
vez, também os venderem à peça.

A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, louvou -se do consignado no Acórdão do STA de 
19/2/2003 (11), proc. n.º 026435, onde se pode ler que “se os salvados são bens que (…) entram na 
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esfera patrimonial de uma companhia de seguros por força de contrato de seguro (sublinhado nosso)”, 
nos termos do disposto no art. 16º do Código da Estrada, então a sua “aquisição/afectação decorre 
ainda e exclusivamente da actividade desenvolvida, a actividade seguradora  - de operações de seguro 
e resseguro e prestações de serviços conexos  -, actividade que, como vai referido e decorre do esta-
belecido pelo citado n.º 29 do art. 9º do CIVA, se encontra isenta de tributação em sede de IVA.(…) 
atentando na específica actividade que estatutária e legalmente está cometida às companhias de seguros, 
designadamente no âmbito do ramo automóvel, já perante a inevitável e legal aquisição dos salvados 
ainda e exclusivamente em sede de cumprimento dos respectivos contratos de seguros imperioso é 
também considerar a subsequente venda/transmissão daqueles bens como bens exclusivamente afectos 
à actividade seguradora.”

Em face do exposto, verifica -se que o argumento decisivo seguido no Acórdão referenciado reside 
na noção de salvado dada pelo Código da Estrada, extraindo -se daí a inevitabilidade da sua aquisição 
pelas companhias de seguro. Por outro lado, a conclusão do Acórdão também não atende à diversidade 
de segurados que consoante sejam ou não sujeitos passivos de IVA colocam problemas diferentes, assim 
como o tipo de veículos eventualmente envolvidos na aquisição/venda de salvados (12).

Vejamos.
Como vimos, o art. 8º do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 classifica a actividade de aquisição e venda de 

salvados como meramente conexa ou complementar e, por sua vez, também não procede o argumento 
segundo o qual a aquisição da propriedade dos salvados, por parte da seguradora, resulta estritamente 
do cumprimento dos respectivos contratos de seguro celebrados com os segurados (em virtude dos 
quais se estabelece o pagamento em contrapartida da aquisição dos salvados).

Na verdade, o contrato de seguro (13) é o contrato pelo qual uma das partes se obriga com outra, 
mediante o pagamento de um prémio, a efectuar uma prestação de natureza indemnizatória que possa 
ressarcir o prejuízo resultante da verificação parcial ou total de um risco. Em caso de sinistro, a compa-
nhia de seguros fica obrigada a efectuar uma prestação de natureza indemnizatória a favor do segurado, 
mas tal não implica necessariamente a aquisição do salvado (14),  enquanto obrigação decorrente de 
cláusulas típicas e obrigatórias de um contrato de seguro.

Mas ainda que se admitisse que a entrada do salvado na esfera patrimonial da companhia de 
seguros era uma operação necessariamente decorrente do quadro do contrato de seguro, ainda assim 
haveria que distinguir entre essa entrada e a posterior venda /transmissão do salvado, uma vez que 
só a primeira operação teria quanto muito fundamento para beneficiar da isenção de IVA (15) por não 
integrar o conceito de transmissão. Com efeito, sempre se poderia argumentar que a entrada do salvado 
na esfera patrimonial da companhia de seguros não tem subjacente um preço, mas sim o pagamento de 
um prémio de seguro, consequência automática da cobertura do risco derivado da apólice de seguro.

Em face do exposto, vejamos então, mais em pormenor, se a venda dos salvados cai na primeira 
parte do n.º 33 do art. 9º do CIVA quando se refere “a isenção das transmissões de bens afectos exclu-
sivamente a uma actividade isenta (....) quando não tenham conferido direito à dedução”.

Em primeiro lugar, cumpre ter presente a distinção entre actividade acessória ou complementar 
e actividade de seguro e de resseguro. Como ficou demonstrado, a isenção prevista no n.º 29 do art. 9º 
do CIVA incide sobre operações de seguro e de resseguro, incluindo as prestações conexas levadas a 
cabo por intermediários, ficando de fora as actividades conexas ou complementares previstas no art. 8º, 
parte final do Decreto -Lei n.º 94 -B/98. Daqui deriva que enquanto as operações de seguro e de resseguro 
só podem de facto ser levadas a cabo pelas seguradoras, o mesmo não se passa com as denominadas 
actividades conexas ou complementares que tanto podem ser desempenhadas pelas seguradoras como 
por outras empresas, isto é, não se trata de actividades necessárias das seguradoras, de actividades a que 
estejam obrigadas a desempenhar por força da lei, mas sim de operações que a título eventual podem 
ser por elas desempenhadas.

Por outro lado, assiste razão à recorrente quando alega que também não se pode dizer que os sal-
vados são adquiridos pelas seguradoras para serem usados na sua actividade, uma vez que o objectivo 
das seguradoras é o de vender os salvados, lançando -os no circuito económico, não tendo essa venda 
qualquer conexão directa e/ou necessária mas sim meramente eventual com a sua actividade nuclear e 
para a qual carece de autorização, segundo o regime do Decreto -Lei n.º 94 -B/98.

Neste sentido, para MARIA ODETE OLIVEIRA a venda de salvados não integra a noção de 
“bem afecto a uma actividade isenta, dado que não constitui efectivamente imput nem indispensável 
nem tão pouco necessário nem habitual da parte da actividade seguradora que está abrangida no n.º 29 
do art. 9º (…) (16)” do CIVA.

Em segundo lugar, também não se verifica o pressuposto inserto no art. 9º, n.º 33, do CIVA na 
parte em que exige tratar -se de transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, 
“quando não tenham sido objecto do direito a dedução….”.

No caso de se tratar da entrega de um salvado por parte de um particular não sujeito passivo de IVA, 
não obstante a entrega do veículo pelo sinistrado constituir uma transmissão do direito de propriedade, 
que cabe no conceito do art. 3º, n.º 1, do CIVA, não sendo o transmitente um sujeito passivo a operação 
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fica de fora da incidência do imposto face ao disposto no art. 1º do CIVA. Com efeito, a transmissão 
do salvado não deriva do exercício de uma actividade económica, nos termos do disposto no art. 2º, 
n.º 1, alínea a), do CIVA, que se refere a transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas no 
território nacional, a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal, nem a operação preenche os 
pressupostos de incidência real do IRS, ou seja, não é sujeito passivo, condição exigida pelo art. 1º.

Em face do exposto, não cabe aqui o argumento de que estamos perante “transmissões de bens 
cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito a dedução nos termos do nº1 
do art. 21º” (segunda parte do n.º 33 do art. 9º do CIVA). Na verdade, como refere MARIA ODETE 
OLIVEIRA (17) ,“(…) escapando à incidência do imposto, a entrega da viatura sinistrada à seguradora 
pelo segurado, não se poderá com propriedade dizer que a seguradora a adquiriu sem que tenha havido 
exercício do direito a dedução. Este direito de dedução é do IVA suportado. Se não houve IVA suportado 
nunca poderá falar -se em exercício ou não do respectivo direito a dedução”.

Por outro lado, a estender -se o âmbito da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA, no sentido 
do defendido na jurisprudência do Acórdão do STA, que serviu de fundamento à sentença “a quo”, 
implicaria aceitar -se que sempre que um qualquer sujeito passivo, uma vez que o preceito é de aplicação 
genérica, adquirisse um qualquer bem a um particular estaria em condições de isentar a sua posterior 
transmissão. Ora, acontece que, no caso mais frequente de comercialização de bens em segunda mão, 
em que os bens são adquiridos a particulares com intenção de os voltar a reintroduzir no circuito da 
comercialização, foi necessário prever uma disposição especial para cobrir tais situações, que não 
ficaram desta forma isentas de IVA. A questão foi objecto da emissão de directiva própria (Directiva 
94/5/CE do Conselho, de 14 de Fevereiro de 1994 (7ª Directiva de IVA), transposta para o direito interno 
por força do Decreto -Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Segundo o regime decorrente da mencionada 
Directiva, nas situações em que o segurado seja um particular ou um sujeito passivo que não deduziu o 
IVA suportado aquando da aquisição do veículo aplica -se à venda pela companhia de seguros o regime 
da margem, uma vez que se verifica também aqui de bens usados adquiridos para venda (18).

Acresce que, no caso particular da aquisição/venda de salvados, o alargamento do âmbito da 
isenção levaria a questionar se o mesmo seria igualmente extensível às demais actividades conexas ou 
complementares previstas no art. 8º, nº1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 (2ª parte), uma vez que também em 
relação às mesmas se pode argumentar que ocorrem ainda no seguimento ou decorrência do pagamento 
do prémio do seguro e no quadro dos contratos de seguros, entendido num sentido amplo.

Não procede também o argumento segundo qual a não isenção da posterior venda do salvado 
conduz a uma situação de sobretributação (imposto de imposto) (19), uma vez que o veículo já havia 
sido tributado em IVA sem direito a dedução aquando da sua aquisição pelo segurado. Acontece que, 
em primeiro lugar, este argumento somente será válido no caso de o segurado ser um particular não 
sujeito passivo de IVA. Em segundo lugar, mesmo neste caso, o valor do salvado é mínimo, comparado 
com o valor inicial do veículo, pelo que eventuais efeitos de sobreposição não são significativos, e, 
por outro lado, a isenção da venda só adia o problema transferindo -o para o sucateiro, a menos que 
por esta ordem de ideias se conclua que a posterior venda também está isenta de IVA, nos termos do 
n.º 33 do art. 9º do CIVA, porque adquiriu um bem sem exercício do direito à dedução, solução com 
consequências geradoras de concorrência desleal inaceitáveis.

Em suma, segundo MARIA ODETE OLIVEIRA, as condições da isenção prevista no n.º 33 do 
art. 9º do CIVA são: “que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a aquisição do bem pelo sujeito 
passivo tenha sido feita com exclusão do direito a dedução”. Ora, no caso, “não se trata de uma activi-
dade isenta, mas apenas de operações isentas. A isenção não é das companhias seguradoras mas apenas 
das operações de seguro e resseguro por elas realizadas. A lei não estabelece que ficam isentas todas as 
actividades de seguro e resseguro, mas apenas as operações de seguro e resseguro. Também não foram 
abrangidas as actividades conexas ou complementares em geral. Só as dos intermediários e correcto-
res de seguro e não todas mas apenas das conexas com as operações de seguro e resseguro. Depois o 
salvado não deve ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora”, (…) pois “quando se fala 
de bens afectos à actividade isenta quer -se significar os bens que tenham sido utilizados na empresa 
transmitente na realização de operações isentas do imposto. Aplicá -la aqui era partir não da utilização 
do bem para determinar o regime da subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que 
se pretende para a venda para qualificar a utilização anterior” (20).

Em face do exposto, interpretar a norma do art. 16º do Código da Estrada como implicando o 
alargamento da isenção recebida no art. 9º, nºs 29 e 33, do CIVA, significaria aceitar uma isenção não 
prevista nem pelo Código do IVA nem pela Sexta Directiva, com violação do Direito comunitário. 
Note -se que quando aquela Directiva quis abranger na isenção as prestações de serviço relacionadas 
com as operações de seguro e de resseguro efectuadas por corretores e intermediários disse -o expres-
samente.

Considerando a natureza excepcional ou anti -sistema das normas de isenção de IVA o Tribunal 
de Justiça da União Europeia tem defendido que as mesmas estão sujeitas ao princípio da interpretação 
“estrita” ou “declarativa”, vazada, entre outros, no Acórdão SUFA, de 1989. Aí se pode ler que “os 
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termos utilizados para designar as isenções [então] visadas pelo artigo 13º da Sexta Directiva devem 
ser interpretados restritivamente dado que constituem derrogações ao princípio geral de acordo com 
o qual o imposto sobre o volume de negócios é cobrado sobre qualquer prestação de serviços efectu-
ada a título oneroso sobre um sujeito passivo. Como observa Rui Laires, o que o TJUE sugere, com 
expressão algo incerta, é que das normas de isenção em matéria de IVA seja feita uma interpretação 
estrita declarativa, sito é, uma interpretação literal que não vá além do que a rigorosa expressão textual 
da directiva permite. Esta doutrina, primeiro firmada no acórdão SUFA, veio depois a ser reiterada 
em muitas decisões posteriores  - como os acórdãos Henriksen, de 1989, Dornier -Stiftung, de 2003, ou 
Temco -Europe, de 2004” (21).

Impõe -se, concluir, pelas razões expostas, que a venda de salvados pelas companhias de seguros 
não cabe em qualquer das situações de isenção estabelecidas pelo art. 9º nºs 29 e 33 do CIVA.

Tal como resulta da experiência de outros países europeus, a especificidade da aquisição e venda de 
salvados pode justificar um tratamento especial, mas não a atribuição de uma isenção. E foi atendendo 
a essa especificidade que, através do Despacho n.º 1854/2002 -XV, de 18/12/2002, do Secretário de 
Estado dos assuntos Fiscais (SSEAF), foi confirmado o enquadramento tributário em sede de IVA dado 
pelo Despacho de 6/10/1999 da DSIVA, aplicável às operações de venda de salvados efectuadas pelas 
Companhias de Seguros, o qual estabelece, por um lado que “Em relação aos bens em que o segurado, 
seu anterior proprietário, era um não sujeito passivo do IVA ou, sendo -o, não deduziu o imposto refe-
rente à sua aquisição, por ser excluído desse direito, face ao disposto no artigo 21º do CIVA, poderá 
ser aplicável o regime de tributação pela margem, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 199/96, 
de 18 de Outubro”, e, por outro lado, “em relação aos bens em que o direito à dedução foi exercido 
e em que foi liquidado imposto à companhia de seguros, a venda do salvado deverá ficar sujeita nos 
termos gerais” (22).

No caso em apreço, resulta do Relatório de Inspecção, que serviu de base às liquidações adicionais 
de IVA e respectivos juros compensatórios, objecto de impugnação, que foi por aplicação das regras 
dos mencionados despachos que se concluiu que “os salvados, alienados cujos proprietários exerciam 
as actividades de Leasing (23), Rent -a -Car, e ALD, estão sujeitos ao regime geral”, enquanto que as 
“viaturas de mercadorias cujos anteriores proprietários eram empresas que podiam exercer o direito 
à dedução, a liquidação incidiu sobre o valor de venda do salvado” (cfr. fls. 132 e 133 do Processo 
Administrativo).

Em suma, uma vez que não vem contestada a forma de aplicação nem o teor do referido Despacho 
n.º 1854/2002 -XV, de 18/12/2002, em si mesmo considerado, e tendo presente o Despacho n.º 2110/
2003 -XV, de 8 de Agosto, do SSEAF, conclui -se que não são aplicáveis à venda de salvados pelas 
companhias de seguros as isenções consignadas quer no n.º 29 quer no n.º 33 do art. 9º do CIVA, pelo 
que devem manter -se as liquidações adicionais de IVA do ano de 2003, no valor global de €43.353, 98 
e liquidações relativas a juros compensatórios no valor global de €4.353, 98.

Em face do exposto, a sentença recorrida que decidiu em sentido contrário não pode manter -se, 
devendo ser revogada, dando -se provimento ao recurso, com a consequente manutenção das liquidações 
adicionais relativas a IVA e a juros impugnadas.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, julgando impro-
cedente a impugnação, com a consequente manutenção das liquidações impugnadas.

Custas na 1ª instância pela impugnante.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves (revendo 
posição) — Lino Ribeiro.

(1) (Alterado pelo Decreto -Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro.)
(2) (O art. 8º estabelece três categorias de mediadores de seguros (mediador de seguros ligado, agente de seguros e 

corretor de seguros).)
(3) (De entre as principais conclusões da jurisprudência retirada de vários acórdãos do TJCE sobre a isenção relativa 

às operações de seguro e resseguro, CLOTILDE PALMA salientou a seguinte: “Uma prestação deve considerar -se acessória 
em relação a uma prestação principal quando não constitua para a clientela um fim em si, mas um meio de beneficiar nas me-
lhores condições do serviço principal do prestador” (cfr. “Enquadramento da actividade seguradora em imposto sobre o valor 
acrescentado”, Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António Sousa Franco, Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, 2006, p.621).)

(4) (Nos termos do disposto no art. 9º, nº1, do Decreto -Lei n.º 144/2006, sob a epígrafe, “Âmbito da actividade”, os 
mediadores de seguros e de resseguros podem inscrever -se no registo e exercer a sua actividade: “a) Apenas no âmbito do ramo 
«Vida», incluindo operações de capitalização; b) Apenas no âmbito de todos os ramos «Não vida»; c) No âmbito de todos os 
ramos”. Por sua vez, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, “A mediação no âmbito de fundos de pensões enquadra -se na 
alínea a) do número anterior.”)

(5) (Neste sentido, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, “Anotação ao Acórdão do STA, de 19 de Fevereiro de 2003, Proc. 
n.º 26435”, Jurisprudência Fiscal Anotada, Almedina, Coimbra, 2003, p. 93. Em sentido contrário, defendendo, embora sem 
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adiantar grande argumentação, que a aquisição e posterior venda do salvado integra a actividade seguradora, cfr. ANTÓNIO GAIO, 
“O IVA e a actividade seguradora  - a Tributação da venda de “salvados””, Fisco, n.º 84/85, Setembro/Outubro, 98, p. 33)

(6) (Cfr. ob. cit., p. 93.)
(7) (Cfr. “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, Ciência e Técnica Fiscal, 362, 1991, p. 148,)
(8) (Como refere MARIA ODETE OLIVEIRA, “Não é a actividade que se encontra isenta mas tão só determinadas 

operações. Isto é, aliás, o que acontece com todas as isenções do art. 9º. Determinadas transmissões de bens e prestações de 
serviços – as enumeradas no artigo – são isentas em razão do seu objecto ou finalidade, constituindo delimitação do seu âmbito 
de aplicação. No mesmo sentido, cfr. CLOTILDE PALMA, “Enquadramento da actividade seguradora”…cit., p. 619.)

(9) (Cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, ob. cit., pp. 94 -95.)
(10) (Nos termos do art. 16º do Código da Estrada (segundo a redacção do Decreto -Lei n.º 2/98, de 03/01, vigente à 

data dos factos) entende -se por salvado um veículo a motor que entre na esfera patrimonial de uma companhia de seguros por 
força do contrato de seguro automóvel, em consequência de acidente e que tenha ocasionado danos que afectem gravemente 
as suas condições de segurança, ou cujo valor de reparação seja superior a 70% do valor normal que o veículo possuía à data 
do sinistro”.)

(11) (Jurisprudência reiterada no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 28/10/2003, proc n.º 05941/01.)
(12) (Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, ob. cit., pp. 95 ss.)
(13) (Sobre a noção dada pelo TJCE, cfr. CLOTILDE PALMA, “Enquadramento da actividade seguradora”… cit., 

p. 619.)
(14) (Segundo ANTÓNIO GAIO, ob. cit., p. 33, nota (13), o pagamento da indemnização, sendo um valor global, terá 

em conta a valorização do salvado, pelo que a tomada dos salvados pelas companhias de seguros estarão, porventura, mais 
ligadas à fidelização dos clientes.)

(15) (MARIA ODETE OLIVEIRA demonstra que não é bem assim e que tudo depende do estatuto do segurado, em 
especial se é sujeito passivo de IVA ou não e da natureza do veículo sinistrado (cfr. ob. cit., pp. 95 ss.)

(16) (Cfr. ob. cit., pp. 97/98.)
(17) (Cfr. ob. cit., p. 96. Em sentido contrário, CLOTILDE PALMA defende verificarem -se os pressupostos da isenção 

prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA (cfr. “O tratamento em sede de IVA da transmissão de salvados automóveis pelas segu-
radoras”, Fiscalidade, Julho, 2002, pp. 23 ss.). No entanto, a autora também refere que “a operação de venda dos salvados 
transcende o conceito de operação de seguro, dado se encontrar “a jusante demais”, dessa actividade para poder ser considerada 
ainda como nela integrada, por muito alargado que seja o conceito da operação de seguro que possamos construir” (cfr. ob. 
cit., p. 23.) Em obra mais recente, a autora não é tão clara na defesa daquela tese (cfr. “Enquadramento da actividade segura-
dora”…cit., pp. 618 ss).)

(18) (É o que se passa designadamente na Holanda. Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, 
ob. cit., p. 99.)

(19) (Só nas situações em que o segurado, ao adquirir o veículo, não pode deduzir o IVA suportado (por se tratar de um 
particular ou de um sujeito passivo isento sem direito à dedução do imposto suportado), é que se verificam efeitos cumulativos 
de IVA sobre IVA, caso se submeta a tributação, nos termos gerais, a venda do salvado, com violação do princípio básico da 
neutralidade que se visa alcançar com o IVA.)

(20) (Cfr. ob. cit., pp. 98/99.)
(21) (Cfr. SÉRGIO VASQUES, Manual de Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 312/313. No mesmo sentido, 

também CLOTILDE PALMA faz ampla resenha da jurisprudência do TJCE, cfr. “Enquadramento da actividade seguradora”…cit., 
pp. 618 ss. A título de exemplo, segundo a Autora, “No considerando 42 do Acórdão Skandia pode ler -se que o facto de o 
art. 13ºB, alínea a) da Sexta Directiva, visar outras operações para além das operações de seguro, corrobora a análise segundo 
a qual a operação de seguro não pode ser interpretada de forma demasiado ampla” (cfr. ob. cit., p. 620).)

(22) (Este entendimento foi posteriormente confirmado por Despacho SSEAF n.º 2110/2003 -XV, de 8 de Agosto de 2003, 
no qual refere que “Como decorre do princípio geral consagrado no art. 13º do Código Civil, a nova interpretação constante 
do meu Despacho de 18 -12 -2002, deve aplicar -se a todos os casos pendentes nessa data, isto é, às liquidações ainda não pagas 
e, obviamente, às que não estavam ainda efectuadas”.)

(23) (O que significa que não se trata de segurados não sujeitos passivos de IVA.) 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos arti-
gos 26º, alínea b), e 38º, alínea a), do ETAF de 2002 e artigo 280º, nº1, do CPPT, 
o que é relevante é que o recorrente, nas conclusões das respectivas alegações de 
recurso, suscite qualquer questão de facto, manifestando -se em clara discordância 
com o decidido no que respeita aos juízos de apreciação da prova efectuados pelo 
Tribunal recorrido.

 II — O recurso não versa exclusivamente matéria de direito se nas conclusões do 
respectivo recurso se questiona a matéria de facto, manifestando -se divergência 
com o decidido, quer por se enunciar factos não contemplados no probatório, dos 
quais se pretende extrair consequências jurídicas, quer porque se divirja sobre as 
ilações ou juízos de facto que o julgador extraiu da factualidade fixada.
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Processo n.º 125/12 -30.
Recorrente: VMPS — Águas e Turismo, S.A..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. VMPS – ÁGUAS E TURISMO, SA., deduziu impugnação judicial no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela do acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(IRC) e respectivos juros moratórios, que foi julgado improcedente.

2. Não se conformando com tal sentença, a VMPS – ÁGUAS E TURISMO, SA., interpôs recurso 
para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo e apresentou as suas 
Alegações, com as seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Miran-
dela que julgou totalmente improcedente a impugnação.

B. De acordo com o tribunal a quo, “a operação em causa não pode beneficiar do benefício da 
neutralidade fiscal pela simples razão de à cisão em causa lhe falecer o pressuposto legal de atribuição 
aos sócios de partes representativas de capital social das sociedades beneficiárias. E se a operação não 
cabe no dito regime especial, há -de cair então no regime geral do art. 43 do CIRC”. Além do exposto, 
entendeu também o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela “que a transferência dos elementos 
patrimoniais para a esfera das empresas beneficiárias gerou variações patrimoniais positivas que, nos 
termos do art. 21º do CIRC, não podem deixar de se reflectir nos respectivos lucros tributáveis”.

C. Esta decisão vem em contradição com uma outra, proferida pelo mesmo tribunal, no âmbito do 
processo n.º 281/08.1BEMDL, em que era impugnante a sociedade VMPS — IMOBILIÁRIA, S.A., e 
onde estavam em causa os mesmos factos dos presentes autos, bem como a mesma matéria de direito, 
desta feita relativa à correcção promovida pelos serviços de inspecção tributária na esfera da sociedade 
que, na operação de cisão -fusão que dá também origem à correcção fiscal aqui discutida, se assume 
como cindida. Nesta última decisão reconheceu -se que foi produzida prova susceptível de permitir a 
conclusão segundo a qual “não é condição de aplicação do regime de neutralidade fiscal a atribuição 
formal ao sócio da sociedade cindida de partes representativas ou participações da(s) sociedade(s) 
beneficiária(s)”, sendo “irrelevante, para os efeitos da discussão, que haja uma atribuição formal de 
participação social, uma vez que, dentro da esfera jurídica do accionista, apenas existe uma transfe-
rência de participações entre as sociedades de que é dono e não um aumento do valor dessa mesma 
participação em virtude da operação de cisão/fusão”.

D. Entende a recorrente que a decisão de que vem interposto o presente recurso merece censura, 
imputando -lhe um erro de julgamento de facto ou de direito.

E. De acordo com a recorrente, o tribunal a quo limitou -se a reiterar aquele que é o posiciona-
mento da Administração fiscal constante, não só do relatório de inspecção fiscal, como da respectiva 
contestação — entendimento este aqui impugnado —, face às questões jurídicas suscitadas, fazendo 
tábua rasa de toda a matéria de facto de que foi feita prova — quer testemunhal quer documental — nas 
instâncias próprias.

F. O tribunal a quo limitou -se, enfim, a repetir as mesmas razões que a Administração fiscal havia 
tornado públicas no relatório que fundamenta o acto tributário impugnado, razões estas basicamente 
assentes em falsos pressupostos de sujeição, numa perturbadora incompreensão da matéria de facto e, 
bem assim e em consequência, numa inevitável má leitura dos argumentos de direito aduzidos.

G. De acordo com a fundamentação do acto de liquidação impugnado (constante do Relatório de 
Inspecção, da contestação da Sra. Representante da Fazenda Pública e agora do articulado de alegações 
de recurso apresentado), é imputado à impugnante o não cumprimento de todos os requisitos exigidos 
para a aplicação do regime especial previsto nos art.ºs 67.º e ss. do Código do IRC.

H. Tal entendimento, todavia, tem subjacente uma errada percepção da matéria factual e errónea 
aplicação do direito, pelo que as liquidações adicionais em que se projectou são manifestamente ilegais 
e a sentença recorrida ilegal na percepção que tem do direito mobilizável.

I. De resto, quer a decisão administrativa de correcção tributária quer a sentença de que se recorre, 
descrevem de forma geralmente fidedigna, nas respectivas fundamentações, os detalhes mais relevantes 
das operações de cisão -fusão aqui em análise, designadamente a qualificação jurídico -societária que lhes 
foi conferida no Relatório de inspecção fiscal, os movimentos contabilísticos ocorridos e as alterações 
delas resultantes, o que denota uma evidente preocupação com o rigor da base factual de onde parte a 
sua análise jurídico -tributária.

J. Com efeito, a atribuição de acções ao sócio da sociedade cindida, não pode ser considerada 
como um verdadeiro requisito da aplicação do regime de neutralidade fiscal, como quer a Administração 
fiscal e como admite o tribunal recorrido.
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K. A não verificação de tal requisito em nada influi no objectivo de diferimento da tributação que 
constitui um dos vértices fundamentais da estrutura do regime de neutralidade fiscal.

L. Os pressupostos e os fins da neutralidade fiscal consignados nos art.º 67.º e seguintes do Có-
digo do IRC não saem minimamente beliscados da operação de cisão -fusão em apreço, sem que tenha 
ocorrido emissão de novas acções.

M. Falta, é certo, na operação de cisão -fusão em causa nos presentes autos, a entrega de acções 
da sociedade beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO) ao sócio (UNICER ÁGUAS) da sociedade 
contribuidora(VMPS IMOBILIÁRIA).

N. Mas percebe -se porquê: é que o sócio (UNICER ÁGUAS) que detinha a 100% a sociedade 
contribuidora (VMPS IMOBILIÁRIA) era exactamente o mesmo que detinha integralmente as partici-
pações no capital da sociedade beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO), o que tomou obviamente 
dispensável, por exemplo, a realização de aumentos de capital com emissão de novas acções.

O. Não se verificou, naquela situação, a necessidade de operar com qualquer razão de troca, 
uma vez que, quer a sociedade contribuidora (VMPS IMOBILIÁRIA), quer a sociedade beneficiária 
dispunham do mesmo accionista, com exclusão de quaisquer outros.

P. Do ponto de vista do accionista único da sociedade contribuidora (UNICER ÁGUAS), o in-
gresso dos activos transmitidos no património da sociedade beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO) 
funcionou, assim, como uma entrada de capital, realizada pelo sócio, que não teve contrapartida na 
emissão de acções, a qual constitui uma fórmula de reforço dos capitais próprios das sociedades ad-
mitida pela doutrina.

Q. Ditas as coisas de outra forma: sendo coincidente o accionista único da sociedade contribuidora 
e o da sociedade beneficiária, ninguém dispunha de interesse em que o aumento de valor desta última, 
correspondente ao ingresso dos activos transmitidos, fosse de algum modo representado por novas 
acções (ou por acções próprias disponibilizadas para o efeito).

R. O ponto é justamente este: o GRUPO UNICER viu ser -lhe recusado o regime de neutralidade da 
operação de cisão -fusão em que é interveniente a sociedade ora impugnante em virtude de ter adoptado 
a fórmula simultaneamente mais simples e mais natural, nas suas específicas circunstâncias.

S. Mas se tivesse havido lugar à entrega de acções ao accionista (UNICER ÁGUAS) da sociedade 
beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO) — o que, sendo embora absolutamente inútil e desadequado 
na operação em causa, poderia realizar -se com a maior facilidade —, já a aplicação do mesmo regime 
lhe seria reconhecida sem qualquer problema.

T. Ora é justamente a perplexidade causada por esta situação que obriga a que se aprofunde um 
pouco mais o sentido e a função da referência à atribuição de acções na economia do preceito que se 
encontra em análise.

U. Na verdade, para os efeitos do art. 67º do Código do IRC, a não ocorrência de atribuição de 
acções ao sócio da sociedade beneficiária, nos termos referidos, só pode ser determinante para inviabi-
lizar a aplicação do mencionado regime se houver de entender -se que essa atribuição constitui um seu 
verdadeiro requisito — no sentido de que constitui uma exigência determinada pela respectiva ratio ou 
por outros objectivos inteligíveis de política fiscal.

V. Deve, por isso, verificar -se, em primeiro lugar, a quem é necessário entregar acções da socie-
dade beneficiária, do ponto de vista da Administração fiscal. Será que esta considera imperioso que, na 
cisão - fusão que aspire ao regime de neutralidade, sejam entregues acções a todos e quaisquer sócios 
da sociedade contribuidora?

W. É fácil de ver que um tal entendimento conduziria a resultados inaceitáveis.
X. A título complementar, verifica -se que, subjacente à tese propugnada pela Administração fiscal e 

permitida pelo tribunal de primeira instância, está uma violação clamorosa dos princípios da capacidade 
contributiva e da proporcionalidade, pois numa operação em que não há, demonstradamente, qualquer 
criação de valor, em que UNICER ÁGUAS mantém na sua esfera, em todos os momentos, os mesmos 
activos (nem mais nem menos) com os mesmos custos de aquisição originários, é manifestamente 
desproporcionado exigir correcções que ultrapassam os € 15.000.000,00.”

3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. O Ministério Público, junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu Parecer onde se conclui 

que “(…) As conclusões M.N.O. enunciam factos não contemplados no probatório da sentença, dos 
quais a recorrente pretende extrair consequência jurídica.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA - SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Norte - SCT (arts. 
26º al.b) e 38º al.a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT).

5.Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público, veio a recorrente responder, nos termos 
seguintes:

“1) O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Miran-
dela que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional de IRC e 
juros compensatórios, do exercício de 2005.
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2) Subjacente àquela liquidação está a diferente consideração que a ora recorrente e a Administra-
ção fiscal fazem sobre a aplicação do regime da neutralidade fiscal, ínsita no então vigente artigo 67.
º do Código do IRC, a uma operação de reorganização empresarial realizada em 2005 e na qual a aqui 
recorrente interveio.

3) Sobre esta matéria, na qual se centra a questão a decidir nos autos de impugnação, concluiu o 
Tribunal a quo que “a operação em causa não pode beneficiar do beneficio da neutralidade fiscal pela 
simples razão de à cisão em causa lhe falecer o pressuposto legal de atribuição aos sócios de partes 
representativas de capital social das sociedades beneficiárias. E se a operação não cabe no dito regime 
eçbecia4 há -de cair então no regime geral do art. 43 do CIRC”.

4) Em suma, concluiu o Tribunal que, na operação concretamente em análise, não estariam reu-
nidos os requisitos para a aplicação do regime da neutralidade fiscal.

5) Ora, sendo esta a questão central apreciada pelo Tribunal a quo e sendo esse, também, o princi-
pal fundamento para a improcedência da impugnação, é justamente sobre a sua reapreciação, de índole 
eminentemente jurídica, que a ora recorrente pugna em sede de recurso — tal como, aliás, resulta das 
suas alegações.

6) Ao contrário do que defende o ilustre Magistrado do Ministério Público no seu parecer, a 
questão em apreço nos autos de recurso tem por exclusivo fundamento a reapreciação da matéria de 
direito — erradamente julgada em primeira instância.

7) Note -se, aliás, em abono do que vem dito, que a aquela decisão judicial vem em contradição 
com uma outra, proferida pelo mesmo tribunal, no âmbito do processo n.º 281/08.1BEMDL, em que 
era impugnante a sociedade VMPS — IMOBILIARIA, S.A., e onde estavam em causa os mesmos 
factos, bem como a mesma matéria de direito, desta feita relativa à correcção promovida pelos serviços 
de inspecção tributária na esfera da sociedade que, na operação de cisão -fusão que dá também origem 
à correcção fiscal aqui discutida, se assume como cindida.

8) Naquele caso, em que a impugnação foi julgada totalmente procedente, a Fazenda Pública inter-
pôs recurso para a Secção de Contencioso Tributário desse Supremo Tribunal Administrativo, onde viu 
o seu recurso apreciado e indeferido e a dita sentença confirmada em prol da tese da ali recorrida a cópia 
do acórdão, já transitado em julgado, que se junta como doc. n.º 1 e cujo conteúdo se reproduz).

9) Do mesmo modo, tal como naquela situação, da sentença proferida em primeira instância foi 
interposto recurso para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo: na-
quele caso, pela mão do Representante da Fazenda Pública que ali teve decaimento total e, aqui, pela 
mão da ora recorrente.

10) Por conseguinte, também no caso em apreço nestes autos, conforme resulta do disposto no 
n.º 1 do art. 280.º e do n.º 1 do art. 282.º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
deve essa Secção do Contencioso Tributário considerar -se plenamente competente para apreciar o 
presente recurso.

SEM PRESCINDIR,
11) Caso V. Exas. entendem estar verificada a situação de incompetência em razão da hierarquia 

que vem invocada pelo ilustre representante do Ministério Público, à cautela, requer -se desde já pelo 
presente a remessa dos autos ao tribunal declarado competente, nos termos e com os efeitos previstos 
no n.º 2 do art. 18.º do CPPT.”

6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1.O acto de liquidação impugnado (cfr Relatório de Inspecção Tributária) resulta do entendi-

mento sancionado pela Direcção dos Serviços do IVA e do teor dos Despachos n.º 36 e n.º 37 -XVI, de 
13.01.2005, do SEAF, segundo o qual à operação de cisão -fusão realizada pelo GRUPO UNICER  - em 
que é interveniente a ora Impugnante  - não é aplicável o regime de neutralidade fiscal a que se referem os 
artigos 67º e seguintes do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC).

2.Em causa está, concretamente, a operação de cisão da sociedade VM&PS VTDAGO  - a qual 
passou a adoptar a designação social de VMPS Imobiliária  -, na modalidade de cisão -fusão, por desta-
que das unidades económicas de produção de água com gás e turismo associado e de produção de água 
lisa para incorporação na sociedade SOVIPE  - a qual passou a adoptar a designação social de VMPS 
Águas e Turismo  - e na sociedade UNICER Águas, respectivamente.

3.De acordo com a Administração Tributária (AT), na medida em que não terá sido observada, 
na operação de cisão -fusão em referência, a exigência, imposta pela norma das alíneas a) e b) do n.º 2 
do art. 67º do CIRC, da atribuição aos sócios de partes representativas de capital social da sociedade 
beneficiária, e na medida em que a verificação dessa exigência configura uma condição da aplicabili-
dade do regime de neutralidade, não pode a mesma beneficiar deste regime especial, devendo antes à 
referida operação aplicar -se o regime geral de tributação.
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4.Como consequência, entende a Administração Tributária (AT) que deverá considerar -se que a 
sociedade contribuidora  - VMPS Imobiliária  - transmitiu os activos destacados ao correspondente valor 
de mercado, sendo necessário apurar as mais -valias ou menos -valias eventualmente realizadas, nos 
termos do art. 43º do Código do IRC e que a sociedade beneficiária, aqui impugnante  - VMPS Águas e 
Turismo  -, por idêntica razão, terá experimentado uma variação patrimonial positiva, que concorre para 
a determinação do respectivo lucro tributável nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 21º do Código do IRC.

5.Nesta conformidade, a Administração Tributária promoveu a avaliação dos activos destacados 
da VMPS Imobiliária e incorporados na VMPS Águas e Turismo, para o que utilizou diversos crité-
rios de avaliação, corrigiu a matéria colectável declarada pela VMPS Imobiliária, no montante de € 
10.612.237,43, correspondente ao saldo apurado das mais e menos -valias fiscais realizadas, e acresceu, 
nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 21º do Código do IRC, ao resultado liquido da VMPS Águas e Turismo, 
a título de variações patrimoniais positivas, o valor de € 10.932.155,32, consubstanciado no aumento 
da situação liquida da sociedade por efeito do aumento das reservas de reavaliações no montante de € 
7.923.565,65 e de resultados transitados no montante de € 3.008.589,67, e o valor de € 13.521.998,76, 
consubstanciado no efeito da valorização a preços de mercado do activo imobilizado destacado, através 
do acto de liquidação que aqui se impugna.”

2 - DE DIREITO
2.1. A questão prévia da incompetência em razão da hierarquia do STA
Impõe -se, a título prévio, conhecer da questão da incompetência do STA, em razão da hierarquia, 

suscitada pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, junto deste Tribunal, cujo conhecimento, nos 
termos do art. 13º do CPTA, deve preceder o de qualquer outra, uma vez que a sua eventual procedência 
prejudicará, precisamente, a apreciação e o julgamento das demais questões suscitadas no recurso, face 
ao disposto no n.º 2 do art. 16º do CPPT e nos arts. 101º e ss. do CPC.

A competência do STA para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos 
Tribunais Tributários restringe -se, tal como resulta da alínea b) do art. 26º do ETAF, exclusivamente, a 
matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada do Tribunal Central 
Administrativo, ao qual compete, nos termos da alínea a) do art. 38º do ETAF, conhecer “dos recursos 
de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º”.

Nesta consonância, prescreve o n.º 1 do art. 280º do CPPT que das decisões dos tribunais tri-
butários de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria 
for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

“Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo”, tal como ficou consignado no Acór-
dão deste Tribunal, de 29/09/2010, proc n.º 266/10, “o papel de tribunal de revista, com intervenção 
reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabilizada e apenas 
o direito se mantenha em discussão”.

Considera -se que as conclusões versam matéria exclusivamente de direito se “resumirem a sua 
divergência com o decido à interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qualquer questão jurí-
dica” e versam matéria de facto se “manifestarem divergência com a questão factual”. Esta divergência 
pode assumir, designadamente, as seguintes variantes: “quer porque se entenda que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos relevantes, 
quer porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações 
de facto que se devem retirar dos mesmo” (1).

2.1.2. Aplicando a jurisprudência referenciada ao caso em apreço, extrai -se que a Recorrente veio, 
no presente recurso, questionar os juízos de apreciação da prova feitos pelo tribunal recorrido, no que 
respeita à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos para a aplicação do regime especial 
previsto nos arts. 67º e ss. do Código de IRC, quer por enunciar factos não contemplados no probatório 
da sentença, dos quais se pretende extrair consequências jurídicas, quer por manifestar divergência com 
as ilações que se devem retirar dos documentos apresentados.

Vejamos.
O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Miran-

dela, que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial apresentada pela VMPS -ÁGUAS E 
TURISMO, SA., contra o acto de liquidação de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(IRC) e respectivos juros compensatórios no montante global de € 5.827.549,46.

Para tanto, ponderou o Mmº Juiz “a quo”, entre o mais, que:
• “(…) a operação aqui em causa nunca poderia beneficiar do regime de neutralidade fiscal 

constante dos arts. 67º e seguintes do CIRC, uma vez que este regime apenas é aplicável às operações 
taxativamente contempladas no referido artigo 67º;

• (…) a intenção do legislador em delimitar a aplicação deste regime unicamente às operações 
aí expressamente referidas, resulta claramente do teor do n.º 7 deste artigo, ao dizer que “O regime 
especial estatuído na presente subsecção aplica -se às operações de fusão e cisão de sociedades e de 
entrada de activos, tal como definidas nos nºs 1 a 3 (…)”.
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• Acresce que o regime de neutralidade fiscal em apreço configura um benefício fiscal, como aliás 
já foi expressamente qualificado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (Ac. de 17 de 
Julho de 1997, Processo C -28/95, Leur -Bloem, n.º 36), na medida em que estabelece uma excepção, 
mais ou menos vantajosa para os contribuintes, aos regime regra de tributação e, nessa medida, tendo 
em conta o disposto no art. 9º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), não é susceptível de integração 
analógica;

• Exactamente porque o regime da neutralidade fiscal só pode aceitar -se se a operação se integrar 
numa lógica de neutralidade. E, como se evidencia pelos números, no caso, a operação não assumiu 
foros de neutralidade.

• (…) forçoso é concluir que a operação em causa não pode beneficiar da neutralidade fiscal pela 
simples razão de à cisão lhe falecer o pressuposto legal de atribuição aos sócios de partes representativas 
de capital social das sociedades beneficiárias;

• Entendemos também que a transferência dos elementos patrimoniais para a esfera das empresas 
beneficiárias gerou variações patrimoniais positivas que, nos termos do art. 21º do CIRC, não podem 
deixar de se reflectir nos respectivos lucros tributáveis.”

Em suma, para o Tribunal recorrido, “a operação em causa não pode beneficiar do benefício da 
neutralidade fiscal pela simples razão de à cisão em causa lhe falecer o pressuposto legal de atribuição 
aos sócios de partes representativas de capital social das sociedades beneficiárias. E se a operação não 
cabe no dito regime especial, há -de cair então no regime geral do art. 43 do CIRC”. Além do exposto, 
entendeu também o Tribunal “a quo” “que a transferência dos elementos patrimoniais para a esfera das 
empresas beneficiárias gerou variações patrimoniais positivas que, nos termos do art. 21º do CIRC, não 
podem deixar de se reflectir nos respectivos lucros tributáveis”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente alegando, em síntese, que:
• “(…) a decisão de que vem interposto o presente recurso merece censura, imputando -lhe um 

erro de julgamento de facto ou de direito (ponto D das Conclusões).
• (…) o tribunal a quo faz tábua rasa de toda a matéria de facto de que foi feita prova — quer 

testemunhal quer documental — nas instâncias próprias (ponto E das Conclusões)”.
• O tribunal a quo (…)” revela “perturbadora incompreensão da matéria de facto e, bem assim 

e em consequência, numa inevitável má leitura dos argumentos de direito aduzidos” (ponto F das 
Conclusões).

• O tribunal recorrido conclui pelo não cumprimento de todos os requisitos exigidos para a apli-
cação do regime especial previsto nos art.ºs 67.º e ss. do Código do IRC, porque “tem subjacente uma 
errada percepção da matéria factual e errónea aplicação do direito, pelo que as liquidações adicionais 
em que se projectou são manifestamente ilegais e a sentença recorrida ilegal na percepção que tem do 
direito mobilizável” (Pontos G e H das Conclusões).

• “Falta, é certo, na operação de cisão -fusão em causa nos presentes autos, a entrega de acções 
da sociedade beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO) ao sócio (UNICER ÁGUAS) da sociedade 
contribuidora (VMPS IMOBILIÁRIA)” (ponto M das Conclusões).

• “Mas percebe -se porquê: é que o sócio (UNICER ÁGUAS) que detinha a 100% a sociedade 
contribuidora (VMPS IMOBILIÁRIA) era exactamente o mesmo que detinha integralmente as partici-
pações no capital da sociedade beneficiária (VMPS ÁGUAS E TURISMO), o que tomou obviamente 
dispensável, por exemplo, a realização de aumentos de capital com emissão de novas acções” (ponto 
N das Conclusões).

• “Não se verificou, naquela situação, a necessidade de operar com qualquer razão de troca, uma 
vez que, quer a sociedade contribuidora (VMPS IMOBILIÁRIA), quer a sociedade beneficiária dispu-
nham do mesmo accionista, com exclusão de quaisquer outros” (ponto O das Conclusões).

• “(…) subjacente à tese propugnada pela Administração fiscal e permitida pelo tribunal de primeira 
instância, está uma violação clamorosa dos princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade, 
pois numa operação em que não há, demonstradamente, qualquer criação de valor, em que UNICER 
ÁGUAS mantém na sua esfera, em todos os momentos, os mesmos activos (nem mais nem menos) 
com os mesmos custos de aquisição originários, é manifestamente desproporcionado exigir correcções 
que ultrapassam os € 15.000.000,00. (ponto X das Conclusões).

Da análise das respectivas conclusões, uma vez que são estas as relevantes para aferir do objecto e 
âmbito do presente recurso [cfr. o art. 684º, nº3, do CPC, e o art. 2º, alínea e) do CPPT)], é que se há -de 
concluir se as razões da sua divergência com o decidido versam matéria exclusivamente de direito.

No caso sub judice, verifica -se que, para além de as conclusões M, N e O enunciarem factos 
não contemplados no probatório da sentença, como refere o douto Parecer do Ministério Público, nas 
Conclusões vazadas designadamente nos pontos D, E, F, G, H, e X, a recorrente diverge das ilações 
que o Meritíssimo Juiz “a quo” retirou da factualidade apresentada pela recorrente para demonstração 
dos requisitos previstos nos arts. 67º ss. do CIRC.

Realce -se que nas situações apontadas nos pontos E e D das Conclusões, a recorrente assume 
clara discordância com o decidido pelo Tribunal recorrido em sede de matéria de facto pondo em causa 
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os juízos de apreciação da prova a partir dos factos provados e não provados, pretendendo daí retirar 
apoio para a fundamentação de direito. Com efeito, a consideração dos factos por si enunciada poderia, 
em seu entender, ser determinante para a procedência do recurso.

Realce -se que o Tribunal recorrido concluiu ainda “que a transferência dos elementos patrimoniais 
para a esfera das empresas beneficiárias gerou variações patrimoniais positivas que, nos termos do art. 21º 
do CIRC, não podem deixar de se reflectir nos respectivos lucros tributáveis”. Ora, contra esta ilação se 
insurge de forma directa e patente a recorrente, no ponto X das Conclusões, sendo que, tal como ficou 
consignado no Acórdão do STA, de 20/12/2011, proc 0865/2011, “De acordo com o n.º 3 do art. 68º 
do CIRC, em vigor à data dos factos, é condição da aplicação do regime especial de neutralidade fiscal 
que os elementos patrimoniais objecto de transferência mantenham os mesmos valores que tinham na 
sociedade fundida ou cindida antes da realização da respectiva operação...”

Constitui jurisprudência do STA consignada, entre outros, no Acórdão de 21/4/2010, proc n.º 189/10, 
que “se as conclusões das suas alegações de recurso o recorrente manifesta clara discordância com 
o decidido no que respeita aos juízos de apreciação da prova efectuados pelo Tribunal recorrido, as-
sumindo uma clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório, o recurso versa também 
matéria de facto.”

Neste contexto, o recurso não tem fundamento, exclusivamente, em matéria de direito, suscitando-
-se igualmente questões em matéria de facto, o que faz com que não seja este o Tribunal competente, 
em razão da hierarquia, para dele conhecer, mas sim o TCAN.

Pelo exposto, procede, desta forma, a excepção da incompetência em razão da hierarquia deste 
STA para conhecer do objecto do recurso suscitada pelo Exmo. Procurador -Geral Adjunto junto deste 
Tribunal.

III -DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierar-
quia, indicando -se, nos termos do art. 18º, nº3, do CPPT, como Tribunal que se considera competente o 
Tribunal Central Administrativo Norte, para o qual se ordena a remessa do processo, em conformidade 
com o solicitado pela recorrente.

Custas pela Recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 2 (duas) UC.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, 
p. 425). No mesmo sentido (cfr., entre outros, os Acórdão do STA, de 29/9/2010, procs. n.º 266 e 446/2010). Mais recentemente, 
cfr., entre outros, o Acórdão do STA, de 8 de Fevereiro de 2012, proc. n.º 1040/2011. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Processo n.º 126/12 -30.
Recorrente: Lena Engenharia e Construções, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1. Em 15 de Fevereiro, de 2012, foi proferido Acórdão de fls. 154 a 164 no qual foi “concedido 
provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida, e, julgando procedente a reclamação, anulado 
o despacho reclamado, que deve ser substituído por outro que não seja de indeferimento do pedido de 
substituição da garantia com os fundamentos invocados”.

2. Aquando da elaboração da conta final do processo, o senhor Oficial de Justiça prestou infor-
mação de fls. 176, na qual verificou que o Acórdão de fls. 164 era omisso quanto a custas.

3. Por despacho de fls. 178, a Mmª Juíza “a quo” ordenou a devolução dos autos a este Supremo 
Tribunal de forma a ser suprida a omissão.

4. Cumpre decidir.
5. De acordo com o estabelecido no art. 667º do CPC, aplicável aos acórdãos por força do dis-

posto no art. 716º do mesmo diploma, estes devem ser rectificados quanto a custas quando contiverem 
quaisquer inexactidões devidas a omissões ou lapsos manifestos.
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É o caso dos autos.
6. Verifica -se que houve de facto um lapso por omissão de condenação em custas a parte que ficou 

vencida, a Fazenda Pública, como resulta claramente da redacção da decisão final, onde a seguir à parte 
decisória do Acórdão se escreveu apenas a data sem antes haver qualquer referência quanto a custas.

7. Nestes termos, acorda -se em condenar a Fazenda Pública em custas.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Indeferimento tácito. Revisão. Duplicação de colecta. Sisa. IMT.

Sumário:

Liquidada e paga uma sisa, em 18/1/2003, com vista à compra e venda de prédio cuja 
escritura pública apenas veio a ser outorgada em 27/6/2008, e não tendo sido pedida 
a revalidação daquela (§ único do art. 47º do CSisa e n.º 4 do art. 22º do CIMT), a 
respectiva liquidação, ficou sem efeito.

Assim, o inerente pagamento de tal sisa, passível de restituição [quer com fundamento 
em revisão do acto (nºs. 1 e 6 do art. 78º da LGT e art. 48º do CIMT), quer em re-
querimento formulado nos termos do art. 179º do CSisa (enquanto vigorou) ou do 
actual art. 47º do CIMT] também não pode relevar para efeitos de se considerar 
que, face à posterior liquidação e pagamento de IMT (em 21/4/2008) estamos pe-
rante um tributo já pago e se está a exigir um outro de igual natureza (duplicação 
de colecta).

Processo n.º 150/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Funchal, julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Sociedade de Desenvolvimento do 
Porto Santo, S.A., com os demais sinais dos autos, do indeferimento tácito que recaiu sobre os pedidos 
de revisão da liquidação de IMT e devolução de contribuições pagas em excesso.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente o pedido de anulação 

da liquidação de IMT em causa nos autos de impugnação n.º 77/09, referente à aquisição do prédio 
rústico, localizado na freguesia do Porto Santo, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 5 da 
secção “AO”;

No entender da recorrente a douta sentença recorrida merece censura pois, com o devido respeito, 
padece de correcta interpretação da lei.

a) Ao determinar a anulação da liquidação de IMT por considerar existir duplicação de colecta, 
interpretação com a qual a recorrente não se pode conformar, porquanto foi o documento de liquida-
ção e pagamento do IMT que titulou o cumprimento das obrigações fiscais no acto de transacção do 
imóvel, e não outro;

b) Não foi o documento que comprovava a liquidação e pagamento da SISA que permitiu ao ora 
recorrido a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido em Junho de 2008, 
até porque nesta data tal documento não tinha qualquer validade jurídica, nos termos do artigo 47º do 
revogado Código da SISA.

c) A liquidação do IMT foi devidamente efectuada nos termos do artigo 1º, artigo 2º n.º 1, artigo 4º, 
e artigo 5º n.º 2 todos do CIMT.
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d) A SISA cuja liquidação foi efectuada e paga em 2003 perdeu a sua validade com a entrada em 
vigor do CIMT;

e) De acordo com o n.º 3 do artigo 32º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, no dia 
1 de Janeiro de 2004 entrou em vigor o Código de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis (CIMT).

f) O n.º 3 do artigo 31º do mesmo diploma determina que com a entrada em vigor do CIMT é 
revogado o CIMSISD.

g) O contribuinte poderia pedir a restituição do Imposto Municipal, com fundamento no n.º 1 do 
artigo 78º da Lei Geral Tributária (doravante apenas designada “LGT”) no prazo de reclamação previsto 
no CPPT, à data de 90 dias.

h) Ora, no caso vertente, o pedido de revisão de acto tributário fora apresentado em Agosto de 
2008, e portanto extemporaneamente.

i) Contudo, a lei facultava ao contribuinte mais um meio legal de ser restituído do imposto de 
SISA (indevidamente) pago (por não se ter realizado a respectiva transacção) o pedido de restituição 
nos termos do artigo 179º do CIMSISD.

j) Para tal dispunha do prazo alargado de 4 anos (vide o aludido artigo 179º do CIMSISD), não 
tendo, o sujeito passivo, uma vez mais reagido tempestivamente.

k) É de salientar que, ainda que não tivesse entrado em vigor o Código do IMT e portanto revo-
gado do CIMSISAD, na data da realização da escritura no dia 27 de Junho de 2008 já não seria válido 
o conhecimento de Sisa n.º 2852/220/2003, atento o determinado no artigo 47º do CIMSISD.

l) Determinava o referido artigo, no § único que:
Não se realizando dentro de um ano o acto ou facto translativo por que se pagou a Sisa, ficará 

sem efeito a liquidação, a menos que esta haja sido revalidada ou reformada (...)”
m) Ora, liquidação de Sisa ficou sem efeito pelo decurso do tempo e a impugnante, ora entidade 

recorrida, não pediu a sua anulação nos prazos acima referidos.
n) “Expirados esses prazos pode ainda o contribuinte requerer a restituição do imposto ao abrigo 

do artigo 179º (...)”
o) Ora, como vimos, também isso já não seria possível, porquanto o prazo de 4 anos foi igual-

mente excedido.
p) A impugnante foi prejudicada apenas pela sua própria inércia ao não usar dos mecanismos 

legais ao seu dispor, dentro de prazo, para obter a restituição de um imposto que havia sido indevida-
mente pago.

q) A impossibilidade de realização da escritura pública com a apresentação do conhecimento de 
sisa acima mencionado, não sucedeu por facto não imputável ao contribuinte e pela mera sucessão de 
leis no tempo.

r) Como se viu, ainda que não tivesse sido revogado o CIMSISD, teria que haver nova liquidação 
e pagamento de imposto, devido ao hiato de tempo decorrido entre o pagamento da sisa e a realização 
da escritura pública de compra e venda.

s) É legalmente inadmissível a anulação da liquidação de IMT porquanto foi legitimamente liqui-
dada, com observância e em cumprimento do disposto na lei fiscal, servindo (o documento de cobrança 
e pagamento daquele imposto) de documento comprovativo do cumprimento da obrigação tributária 
de pagamento do IMT devido pela aquisição onerosa do direito de propriedade do prédio rústico acima 
descrito, condição essencial para a realização da escritura pública (outorgada em Agosto de 2008).

t) A liquidação do IMT foi devidamente efectuada nos termos do artigo 1º, artigo 2º n.º 1, artigo 4º, 
e artigo 5º n.º 2 todos do CIMT.

Termina pedindo o provimento do recurso e que seja revogada a sentença recorrida, com todas 
as consequências legais.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do não provimento do recurso, nos termos seguintes:
«Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

decisão de indeferimento tácito de pedido de revisão de liquidação de IMT.
FUNDAMENTAÇÃO
1. A liquidação do IMT em 21.04.2008 após liquidação e pagamento de Sisa em 18.11.2003 confi-

gura duplicação de colecta, por verificação dos respectivos pressupostos legais: exigência de pagamento 
de tributo após pagamento de tributo de idêntica natureza referente ao mesmo facto tributário, consistente 
na transmissão onerosa de idêntico prédio rústico (probatório als. A)/B); art. 205º n.º l CPPT).

Para a ocorrência de duplicação de colecta é irrelevante que o interessado não tenha requerido 
oportunamente a anulação da liquidação da Sisa e a restituição do imposto (arts. 47º § único e 179º 
CIMSISD).

2. A administração tributária pode proceder oficiosamente à revisão do acto tributário por motivo 
de duplicação de colecta no prazo de 4 anos (art. 78º n.º 5 LGT/art. 42º CIMT).
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O pedido de revisão apresentado em 21.08.2008 é tempestivo: o facto que consubstancia o fun-
damento de duplicação da colecta verificou -se em 21.04.2008, com a liquidação e pagamento do IMT 
(probatório alínea B).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A fim de outorgar a escritura de compra e venda do prédio rústico, sito ao Campo de Baixo, 

freguesia e concelho do Porto Santo, inscrito na matriz predial sob o art. 5º da Secção “AO”, descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Porto Santo, procedeu à liquidação e pagamento em 18 -11 -2003, da 
SISA n.º 2852/220/2003, no valor de € 5.351,10 (Termo de declaração de Sisa de fls. 6, dos autos);

B) Em 21 -04 -2008 foi liquidado e pago IMT 160.308.008.351.603, na importância de € 5.351,12 
para realização da escritura pública do prédio rústico referido no ponto anterior (fls. 7/8, dos autos);

C) Em 27 -06 -2008 foi realizada a escritura pública de compra e venda, de fls. 10 a 14, dos autos 
que se dá por reproduzida para todos os efeitos legais, do prédio rústico, sito ao Campo de Baixo, 
freguesia e concelho do Porto Santo, inscrito na matriz predial sob o art. 5º da Secção “AO”, descrito 
na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo;

D) Em 21 -08 -2008 a impugnante requereu junto do Chefe do Serviço de Finanças revisão da 
liquidação que nunca foi decidida (facto aceite);

E) A presente acção deu entrada em 4 de Março de 2009 (carimbo aposto no rosto de fls. l, dos 
autos).

3.1. A sentença julgou procedente a impugnação com fundamentação que, em síntese, é a se-
guinte:

Estamos em presença de dois actos de liquidação tributária, consumados, respectivamente, em 
18/11/2003 e 21/4/2008, respeitando ambos ao mesmo facto tributário (a escritura pública celebrada 
em 27/6/2008 do mesmo imóvel.

Com efeito em 1/1/2004 entrou em vigor o CIMI (art. 32º n.º 3 do DL n.º 297/2003, de 12/11) 
tendo sido revogado o CIMSISD (nº 3 do art. 31º do 297/2003, de 12/11) o que determinou o oficio 
circulado n.º 40067/2003, de 11/11 da Direcção de serviços dos Impostos do selo e das Transmissões 
do Património, segundo o qual as sisas pagas até 31/12/2003 só podem ser apresentadas nas escrituras 
apresentadas até àquela data.

A Fazenda Pública entende que o contribuinte podia pedir a restituição do imposto no prazo 
previsto para a reclamação do CPPT, ou seja, 90 dias. Prazo que se contaria a partir de 1/1/2004 (art. 
70º n.º 4 do CPPT) e, que, in casu, já estaria excedido. E a Fazenda entende ainda que tendo a sisa sido 
paga em 18/11/2003, quando o pedido de revisão foi apresentado, em 21/8/2008, já o prazo de 4 anos 
tinha sido excedido também.

Porém, nesta parte carece de razão, pois que o prazo de 4 anos (art. 78º da LGT) só poderá contar-
-se a partir do momento em que ocorreu o pagamento do IMT (e não o da SISA), pois só a partir deste 
facto ocorreu a ilegalidade invocada.

Como se referiu o acto ferido de ilegalidade por este vício (de duplicação de colecta) é a segunda 
liquidação e jamais a primeira. Pelo que ocorre, assim, a ilegalidade invocada.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda, sustentando, como se viu, que não foi o documento que com-
provava a liquidação e pagamento da sisa que permitiu à recorrida a outorga da escritura pública de 
compra e venda do imóvel adquirido em Junho de 2008, até porque nesta data tal documento não tinha 
qualquer validade jurídica, nos termos do art. 47º do revogado Código da Sisa, antes tendo a liquidação 
do IMT sido devidamente efectuada nos termos dos arts. 1º, 2º, n.º 1, 4º e 5º, n.º 2 todos do CIMT, pois 
que a sisa cuja liquidação foi efectuada e paga em 2003 perdeu a sua validade com a entrada em vigor 
do CIMT e a concomitante revogação do CSisa.

O contribuinte poderia pedir a restituição da sisa com fundamento no n.º 1 do art. 78º da LGT no 
prazo de reclamação previsto no CPPT (90 dias).

Ora o pedido de revisão de acto tributário fora apresentado em Agosto de 2008, e portanto ex-
temporaneamente.

Ainda assim, a lei facultava à recorrida mais um meio legal de ser restituída da sisa indevidamente 
paga (por não se ter realizado a respectiva transacção): o pedido de restituição nos termos do art. 179º 
do CIMSISD, a ser efectuado no prazo de 4 anos, não tendo, o sujeito passivo, uma vez mais reagido 
tempestivamente.

Ora, ainda que não tivesse entrado em vigor o CIMT e, portanto, sido revogado o CIMSISD, na 
data da realização da escritura (27/6/2008) já não seria válido o conhecimento de Sisa n.º 2852/220/2003, 
atento o determinado no art 47º do CIMSISD.
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Ainda que não tivesse sido revogado o CIMSISD, teria que haver nova liquidação e pagamento 
de imposto, devido ao hiato de tempo decorrido entre o pagamento da sisa e a realização da escritura 
pública de compra e venda.

A liquidação de IMT foi devidamente efectuada nos termos dos arts. 1º, 2º n.º 1, 4º e 5º n.º 2, 
todos do CIMT.

3.3. A questão que cumpre apreciar é, portanto, a de saber se a sentença sofre de erro de julgamento 
ao decidir que o prazo de 4 anos (art. 78º da LGT) para pedir a restituição aqui em causa se conta a 
partir do momento em que ocorreu o pagamento do IMT (e não o da Sisa), por só a partir deste facto 
ter ocorrido a ilegalidade invocada e por o acto ferido de ilegalidade por vício de duplicação de colecta 
ser a segunda liquidação e não a primeira.

Vejamos.
4.1. A presente impugnação é deduzida «do indeferimento tácito do pedido de revisão das liqui-

dações e devolução de contribuições pagas em excesso», pedindo -se que seja «anulada a liquidação 
de imposto que constitui duplicação de colecta de imposto devida pela transmissão onerosa do imóvel 
acima identificado, com a consequente devolução da quantia arrecadada em excesso».

O art. 47º do CSisa dispunha o seguinte:
«A liquidação da sisa precederá o acto ou facto translativo dos bens (…), salvo quando dever ser 

paga posteriormente, nos termos do artigo 115º».
§ único. Não se realizando dentro de 1 ano o acto ou facto translativo por que se pagou a sisa, 

ficará sem efeito a liquidação, a menos que esta haja sido revalidada ou reformada, tomando em conta 
o valor que os bens então tiverem e cobrando -se ou anulando -se a diferença.

A revalidação ou a reforma valerá por 1 ano e nenhuma liquidação poderá ser revalidada ou 
reformada mais de 4 vezes».

E o art. 179º do mesmo Código dispunha:
«Independentemente da anulação da liquidação, o Ministro das Finanças poderá ordenar o reem-

bolso da sisa ou do imposto sobre as sucessões e doações, pagos nos últimos cinco anos, quando os 
considere indevidamente cobrados, observando -se, na parte aplicável, o disposto no corpo e no § 1º 
do artigo 155º.»

Por sua vez, o art. 78º da LGT dispõe, no que aqui interessa:
«1. A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa 

do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, 
ou, por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o 
tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

(…)
6  - A revisão do acto tributário por motivo de duplicação de colecta pode efectuar -se, seja qual 

for o fundamento, no prazo de quatro anos.»
4.2. Em 1/1/2004 foi revogado o CSisa e entrou em vigor o CIMT (cfr. arts. 31º, n.º 3 e 32º, n.º 3, 

ambos do DL 287/2003, de 12/11).
Porém, de acordo com o disposto no n.º 5 do mesmo art. 31º deste DL 287/2003, «Os Códigos 

revogados continuam a aplicar -se aos factos tributários ocorridos até à data da entrada em vigor dos 
Códigos e alterações referidos no artigo 32º do presente diploma, incluindo os factos que tenham be-
neficiado de isenção ou de redução de taxa condicionadas e que venham a ficar sem efeito na vigência 
dos novos Códigos.»

Não obstante, em sentido idêntico ao que anteriormente se dispunha o art. 47º do CSisa, o art. 22º 
do CIMT dispõe:

«1  - A liquidação do IMT precede o acto ou facto translativo dos bens (…) salvo quando o imposto 
deva ser pago posteriormente, nos termos do artigo 36º.

(…)
4  - Não se realizando dentro de dois anos o acto ou facto translativo por que se pagou o IMT, fica 

sem efeito a liquidação.»
E nos arts. 42º, 44º e 47º do mesmo CIMT dispõe -se:
Artigo 42º: «À revisão oficiosa da liquidação aplica -se o disposto no artigo 78º da Lei Geral 

Tributária.»
Artigo 44º:
«1  - A anulação da liquidação de imposto pago por acto ou facto translativo que não chegou a 

concretizar -se pode ser pedida a todo o tempo, com o limite de um ano após o termo do prazo de vali-
dade previsto no n.º 4 do artigo 22º, em processo de reclamação ou de impugnação judicial.»

Artigo 47º:
«1  - Independentemente da anulação da liquidação, o Ministro das Finanças pode ordenar o 

reembolso do imposto pago nos últimos quatro anos, quando o considere indevidamente cobrado, 
observando -se, na parte aplicável, o disposto nos nºs. 1 e 2 do artigo anterior.
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2  - O disposto no número anterior só é aplicável se não tiverem sido utilizados, em tempo oportuno, 
os meios próprios previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário.»

4.3. A recorrente Fazenda Pública sustenta que a sentença enferma de erro de julgamento, dado 
que esta liquidação de IMT foi devidamente efectuada nos termos dos arts. 1º, 2º n.º 1, 4º e 5º n.º 2, 
todos do CIMT, não tendo, pois, sido o documento que comprovava a liquidação e pagamento da sisa 
que permitiu à recorrida a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido em 
Junho de 2008, até porque nesta data tal documento não tinha qualquer validade jurídica, nos termos 
do art. 47º do revogado Código da Sisa.

E, na verdade, crê -se que é esse o regime decorrente da lei.
A recorrida procedeu à liquidação e pagamento, em 18/1/2003, da SISA n.º 2852/220/2003, no 

valor de € 5.351,10, a fim de outorgar a escritura de compra e venda do prédio rústico identificado 
nos autos.

Mas, tendo outorgado a dita escritura de compra e venda apenas em 27/6/2008 e liquidado e pago 
o respectivo IMT (€ 5.351,12) em 21/4/2008, veio em 21/8/2008 requerer junto do Chefe do Serviço 
de Finanças a revisão da liquidação, com fundamento em duplicação de colecta (a duplicação terá 
ocorrido com esta segunda liquidação), a qual nunca foi decidida, tendo a presente impugnação dado 
entrada em 4/3/2009.

Ora, a duplicação de colecta ocorre (cfr. o n.º 1 do art. 205º do CPPT) quando, estando pago por 
inteiro um tributo, se exigir da mesma ou de diferente pessoa um outro de igual natureza, referente ao 
mesmo facto tributário e ao mesmo período de tempo.

Admitindo -se casos (para além das situações em que configura fundamento de oposição à execução 
fiscal ― alínea g) do n.º 1 do art. 204º do CPPT) em que esta ilegalidade (duplicação de colecta) pode 
ser objecto de impugnação judicial, trata -se de ilegalidade que, sendo geradora de mera anulabilidade, 
deve ser invocada no prazo geral.

Todavia, no caso, mesmo considerando que estamos perante o mesmo facto tributário (transmissão 
onerosa do mesmo prédio rústico) e que se verifica o requisito da identidade da natureza entre o tributo 
pago e o que de novo se exige (pese embora sob diferente designação – sisa e IMT) e considerando, 
ainda, que, por estarmos perante um imposto de obrigação única, não há que falar em coincidência 
temporal do tributo pago e o que de novo se pretende cobrar (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, 
Anotação 5 ao art. 205º, p. 528), crê -se que não ocorre a alegada duplicação de colecta.

É que, tendo a recorrida liquidado e pago a sisa em 18/1/2003 a fim de outorgar a escritura de 
compra e venda do prédio rústico identificado nos autos, mas não tendo procedido à celebração desta 
até 31/12/2003, tal sisa, rectius, a respectiva liquidação, ficou sem efeito (§ único do art. 47º do CSisa e 
n.º 4 do art. 22º do CIMT) por não ter sido revalidada (a lei facultava, então, a revalidação da liquidação 
anteriormente efectuada, pelo período de 1 ano, e por quatro vezes e que o CIMT passou a prever o 
prazo de 2 anos para o acto ou facto translativo se realizar).

E tendo tal liquidação ficado sem efeito, também o inerente pagamento da sisa ali liquidada não pode 
relevar para efeitos de se considerar que estamos perante um tributo já pago e que, aquando do pagamento 
(em 21/4/2008) do questionado IMT se está a exigir um outro de igual natureza (duplicação de colecta).

É certo que, como aponta o MP, para a ocorrência de duplicação de colecta será, em princípio, 
irrelevante que o interessado não tenha requerido oportunamente a anulação da liquidação da Sisa e a 
restituição do imposto (citados arts. 47º § único e 179º do CIMSISD). Todavia, no caso de a liquidação 
ter ficado sem efeito e ter, por isso, deixado de ter a virtualidade de permitir a realização do acto formal 
substanciador do facto tributário (a outorga da escritura de compra e venda) não se vê que a posterior 
exigência do IMT implique a dita duplicação de colecta, desde logo porque, não sendo devida a sisa 
anteriormente liquidada e paga e devendo o respectivo valor ser restituído, não pode afirmar -se que tenha 
havido pagamento anterior. Como salienta o Cons. Lopes de Sousa, «por um lado, a não exigência de 
segundo pagamento, a que a invocação da duplicação de colecta se reconduz, apenas se pode justificar 
se o primeiro era devido, pois, se não o foi, o que foi pago poderá ser ulteriormente reembolsado, atra-
vés dos meios adequados de impugnação e revisão do acto tributário e, numa situação desse tipo, não 
se justifica que se prescinda do segundo pagamento, que é efectivamente devido» (Ibidem Anotação 
3 ao art. 205º, p. 527).

4.4. E nem se diga que o contribuinte fica, nesse caso, sem meio de defesa ou de ressarcimento 
das quantias porventura pagas indevidamente.

Com efeito, sempre o mesmo pode pedir a restituição da quantia anteriormente liquidada e paga.
E, no caso, apesar da revogação do CSisa e da entrada em vigor do CIMT e visto que o facto 

tributário não ocorreu durante a vigência do CSisa, sempre a recorrida podia ter requerido a revisão 
do acto, no prazo da reclamação administrativa (nº 1 do art. 78º da LGT) ou, em caso de duplicação 
de colecta, no prazo de quatro anos (nº 6 do mesmo art. 78º), conforme veio, aliás, a ser também con-
sagrado no art. 48º do CIMT. E além disso quer à luz do art. 179º do CSisa (enquanto vigorou), quer 
posteriormente, à luz do art. 47º do CIMT, também poderia ter requerido ao Ministro das Finanças o 
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reembolso da mesma [prazos que, todavia (e ao invés do que se entendeu na sentença recorrida, porque 
pressupõe que estamos perante ilegalidade decorrente de duplicação de colecta) se reportarão, não à 
data em que foi pago o IMT mas, antes, à data de pagamento da sisa cujo pedido de restituição estaria, 
então, em causa].

Além de que, caso tenha deixado transcorrer os prazos legais para deduzir aqueles apontados meios 
procedimentais, sempre lhe restará, ainda, a via do pedido de ressarcimento nos termos gerais.

5. Em suma:
Tendo a recorrida procedido, em 21/4/2008, à liquidação e pagamento do IMT 160.308.008.351.603, 

na importância de € 5.351,12, veio requerer, em 21/8/2008, ao Chefe do Serviço de Finanças, a revisão 
desta liquidação, com fundamento em duplicação de colecta por ter anteriormente liquidado e pago (em 
18/1/2003) sisa que não foi, entretanto, revalidada e em relação à qual também não pediu a restituição 
(a duplicação terá ocorrido com esta segunda liquidação).

E não tendo tal requerimento obtido decisão expressa, a recorrida apresentou a presente impug-
nação em 4/3/2009, a qual veio a ser julgada procedente pela sentença ora recorrida, com fundamento 
na ocorrência da invocada duplicação de colecta.

Contudo, porque, como se concluiu, não se verifica essa invocada ilegalidade, não devendo, por 
isso, revogar -se o acto de indeferimento (tácito) do pedido de revisão da liquidação de IMT e devo-
lução de contribuições pagas em excesso, a sentença enferma do erro de julgamento que a recorrente 
Fazenda Pública lhe imputa.

Neste contexto, procedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

improcedente a impugnação.
Custas pela recorrida, mas apenas na instância, visto que não contra -alegou no recurso.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação. Acto de Citação. Subida Diferida.

Sumário:

 I — A norma do n.º 3 do artigo 278.º do CPPT deve ser interpretada no sentido de 
que em processo de execução fiscal só há subida imediata da reclamação quando, 
sem ela, ocorram prejuízos irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer 
processo judicial de execução para cobrança de quantia certa.

 II — Essa subida imediata deve ser estendida a todas as situações em que a reclamação 
fique sem finalidade alguma por força da sua subida diferida, por essas situações 
também serem susceptíveis de provocar um prejuízo irreparável.

 III — Não tem subida imediata a reclamação da decisão do órgão da execução fiscal 
que indefere a arguição de nulidade da citação da executada para a execução 
fiscal.

 IV — A nulidade da citação não impede o exercício do direito de oposição à execução 
fiscal, pois embora essa questão não constitua fundamento legítimo de oposição, 
pode e deve ser aí colocada e conhecida pelo julgador, como questão prévia, 
necessária à decisão sobre a tempestividade da oposição.

Processo n.º 293/12 -30.
Recorrente: Acácio Jorge Pinheiro, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ACÁCIO JORGE PINHEIRO, LDª, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
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de Castelo Branco que determinou a subida diferida da reclamação por si apresentada ao abrigo do 
disposto no artigo 276.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário contra o acto do Chefe 
do Serviço de Finanças de Pinhel que indeferiu a arguição da nulidade da citação na execução fiscal 
n.º 1252201101000730 instaurada para cobrança de dívidas de IVA e juros compensatórios referentes 
aos anos de 2007, 2008 e 2009, no montante de € 50.821,88.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) A executada/recorrente não foi validamente citada para proceder ao pagamento ou opor -se à 

execução.
B) A citação é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que contra ele foi instaurada 

determinada execução, e tem por efeito a comunicação dos prazos para oposição à execução, requerer 
o pagamento em prestações ou a dação em pagamento.

C) A citação tem de obedecer aos formalismos legalmente previstos, daí que a nulidade, ou não, 
do acto de citação tem implicações directas na tempestividade da oposição que a executada deduziu à 
execução fiscal, nomeadamente por se considerar o “dies a quo” do prazo para dedução da oposição, 
o dia da citação que no entendimento da ora recorrente é nula.

D) Entende a recorrente que a reclamação do acto do órgão de execução é o meio adequado para 
aferir da nulidade da citação.

E) A nulidade da citação consubstancia uma nulidade do processo executivo, e as nulidades devem 
ser invocadas e apreciadas no processo em que ocorram, tendo em vista a sanação e o prosseguimento 
do processo. Ao passo que a oposição à execução persegue a extinção do processo ou, pelo menos  - em 
casos restritos  - a sua suspensão.

F) Sendo a citação um acto do processo de execução, não serve a alegada nulidade ou falta de 
citação de fundamento à respectiva oposição, nulidade que deverá ser apreciada em sede de reclamação 
do acto do Órgão de execução fiscal.

G) Sendo a reclamação o meio processual adequado, a não subida imediata desta implicará que 
a oposição já deduzida pela recorrente venha a ser considerada intempestiva, considerando -se, conse-
quentemente a divida exigível, quando no entendimento da executada a divida é inexigível.

H) A douta decisão recorrida violou os artigos 151º, n.º1 e 278º n.º3, ambos do CPPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada a 

douta decisão recorrida, ordenando -se, consequentemente, a apreciação imediata da questão suscitada 
na reclamação, ou seja, a nulidade da citação.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para defender a manutenção do julgado.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

devia ser negado provimento ao recurso, por entender, em suma, que a decisão a proferir depende do 
que se entenda quanto a “prejuízo irreparável”, conforme previsto no n.º 2 do art. 278.º do CPPT, «... o 
que parece ser de entender como uma previsão típica aberta, a aplicar, segundo um critério material, 
a todos os casos em que o “prejuízo não seja remediável pela anulação dos actos processuais entre-
tanto praticados” (Cfr., quanto a esta formulação, o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 380/10).

5. No caso a recorrente deduziu oposição e apresentou a mesma com fundamento em inexigibi-
lidade, em que invocou tratar -se de uma sociedade dissolvida.

6. Ora, parece que, tendo aí invocado também a nulidade da citação efectuada, resulta não se 
configurar o referido prejuízo irreparável, sendo, aliás, no caso tal cumulação de entender como 
aplicável por adaptação do previsto no art. 198.º n.º 2, 1ª parte, do CPC.».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. Na decisão recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A requerente (através de mandatária), identificando o processo de execução n.º 1252 2011 

01000730, apresentou, dirigido ao Senhor Chefe de Finanças de Pinhel, o seguinte requerimento — cfr. 
fls. 48:

«Acácio Jorge Pinheiro, Lda., que teve sede na Rua do Santo, n.º 223, Souro Pires, Pinhel, com o 
NIPC 505399776, mas cuja matrícula se encontra cancelada, aqui representada pelo seu ex -sócio Acácio 
Jorge Pinheiro, vem por este meio arguir a nulidade de citação, com os seguintes fundamentos:

A pessoa colectiva que figura como executada encontra -se extinta e cancelada desde 31 de De-
zembro de 2009, conforme documento um que se junta.

Ora, uma sociedade extinta é representada ou por um dos ex -sócios ou pelo liquidatário quando 
seja nomeado.

No caso da executada, no foi feita qualquer nomeação de liquidatário.
Até à presente data, nenhum dos ex sócios foi citado, na qualidade de representante da execu-

tada, nem lhe foi entregue cópia do título executivo, nem dado conhecimento dos meios e prazos de 
defesa.

Omissões estas que tornam nula e de nenhum efeito a citação da executada.
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Termos em que deve ser declarada nula e de nenhuns efeito a citação da executada com as legais 
consequências.».

2. O qual foi decidido da seguinte forma:
Vem a executada Acácio Jorge Pinheiro Lda., NIPC 505399776, com domicilio fiscal na Rua do 

Santo Souro Pires, extinta por Dissolução e Encerramento da Liquidação, desde 2009 -12 -31, conforme 
registo da Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Pinhel, na pessoa do mandatário Sr. Dr. 
José dos Santos Mirante, Advogado com sede em Av. Marquês do Pombal, n.º 338, 1º, letra F, Apartado 
4128, 2410 -15.2 Leiria, arguir a nulidade de citação no processo supra, alegando quo nenhum dos ex-
-sócios foi citado na qualidade de representante da executada, nem lhes foi entregue cópia do título 
executivo, nem dado conhecimento dos meios e prazos de defesa.

Face à informação que antecede, e documento junto (aviso de recepção) comprova -se a citação da 
executada em 2011 -02 -23, no pessoa do ex -sócio Gerente Sr. Acácio Jorge Pinheiro, com a assinatura 
do aviso de recepção, mencionando a mesma, os meios e prazos de defesa, sendo acompanhada dos 
respectivos títulos executivos, não se vislumbrando, portanto, quaisquer nulidades processuais (art.º 
165º do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -lei 433/99 de 26/10, 
não havendo portanto motivos para declarar nula e de nenhum efeito a citação da executada.

Assim sendo, decido INDEFERIR O PEDIDO.
Este decisão é susceptível de reclamação para o Tribunal Administrativo a Fiscal de Castelo Branco, 

no prazo de 10 (dez) dias após a notificação da decisão, nos termos dos arts 276º a 278º do CPPT.
(....)».
3. O presente recurso vem interposto da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco, em 8 de Fevereiro de 2012, onde se julgou não ter subida imediata a tribunal a 
reclamação deduzida pela sociedade executada, ora Recorrente, contra o acto do órgão da execução 
fiscal que indeferiu o seu requerimento de arguição de nulidade da citação efectuada na execução fiscal 
n.º 1252201101000730, porquanto, segundo a Reclamante, a citação que teria sido efectuada no sócio-
-gerente Acácio Jorge Pinheiro foi realizada por carta registada com aviso de recepção assinado por 
Ana Pinheiro e esse acto nunca chegou ao seu conhecimento.

Segundo o julgador, a presente reclamação está sujeita ao regime de subida diferida, nos termos 
previstos no artigo 278.º, n.º 1 do CPPT, por não se poder dar por verificado um prejuízo irreparável 
causado pela falta da sua apreciação imediata, e só se poder considerar completamente inútil a recla-
mação com a subida diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente da decisão não possa ser 
reparado. E, como se deixou aí explicado, a nulidade da citação não impede o exercício do direito de 
oposição à execução, porquanto pode «conhecer -se da falta ou nulidade da citação no processo de 
oposição à execução fiscal se tal conhecimento for necessário para apreciar qualquer questão que 
deva ser apreciada na oposição, isto é, será possível o conhecimento incidental da nulidade quando 
a questão da sua existência seja uma questão prévia relativamente a qualquer questão incluída no 
âmbito da oposição (Ac. do STA, de 07 -12 -2011, proc. n.º 0172/11)».

Neste recurso, a Reclamante, ora Recorrente, continua a insistir no regime de subida imediata 
da reclamação, invocando que sendo este o único meio processual adequado e idóneo para discutir e 
decidir a questão da nulidade da citação, a qual não pode servir de fundamento a oposição à execução, a 
subida diferida da reclamação implicará que a oposição que entretanto deduziu venha a ser considerada 
intempestiva, ficando, assim, por apreciar o seu mérito.

Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
Desde logo, há que confirmar o acerto do julgado no que toca à interpretação do regime de subida 

da reclamação previsto no n.º 3 do artigo 278.º do CPPT, no sentido de que só há subida imediata quando, 
sem ela, ocorram prejuízos irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer execução.

Com efeito, o facto de se ter previsto no n.º 3 do artigo 278.º a subida imediata da reclamação 
como excepção à regra da subida diferida prevista no n.º 1, aponta claramente no sentido de se poderem 
apenas considerar como relevantes os prejuízos que não sejam os que estão usualmente associados a 
qualquer processo executivo, como os incómodos, problemas e transtornos que normalmente geram 
os actos realizados com vista à cobrança coerciva de dívidas. A norma não visa poupar o executado 
a todos os inconveniente ou danos patrimoniais e não patrimoniais que advenham da tramitação do 
processo executivo, mas tão só impor a imediata apreciação pelo tribunal da legalidade daqueles actos 
que são susceptíveis de lhe provocar um prejuízo irreparável.

E tal como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência, esse prejuízo irreparável não 
se restringe às situações enumeradas no n.º 3 do artigo 278.º do CPPT, estendendo -se a todos os casos 
em que a regra da subida diferida faça perder toda e qualquer utilidade à reclamação, isto é, a todos os 
casos em que a reclamação fique sem finalidade alguma por força da sua subida diferida ou em que 
a sua apreciação e decisão a final pelo tribunal, ainda que favorável ao recorrente, já não lhe possa 
aproveitar, na medida em que isso acarretaria, igualmente, um prejuízo irreparável.

Com efeito, nesses casos em que o conhecimento da impugnação de um acto lesivo praticado pelo 
órgão de execução fiscal fosse postergado para um momento em que os efeitos do acto já se haviam 
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consumado de forma irreversível, fazendo perder toda a utilidade à decisão que viesse a ser proferida, 
a imposição desse regime de subida reconduzir -se -ia a uma efectiva denegação da possibilidade de re-
clamação e constituiria uma restrição inadmissível aos princípios constitucionais da tutela jurisdicional 
efectiva e da garantia da via judiciária, contidos nos artigos 20º e 268º n.º 4 da CRP.

Importa, porém, interpretar de forma exigente o requisito da absoluta ou total inutilidade da 
reclamação, devendo admitir -se a subida imediata somente quando a retenção acarrete um resultado 
irreversível, não bastando a mera inutilização de actos processuais, ainda que contrária ao princípio da 
economia processual, pois nesse caso não se vislumbra qualquer ofensa constitucional.

Ora, no caso vertente, não se vê como é que a subida diferida da reclamação (após a penhora de 
bens), deduzida contra o acto que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do acto de chamamento 
do devedor para o processo de execução, pode causar -lhe um prejuízo irreparável ou tornar totalmente 
inútil a reclamação, pois se esta vier a ser atendida o acto processual em causa – citação – será anulado, 
ficando sem efeito todos os actos subsequentes, designadamente o acto de penhora, abrindo -se, com a 
realização do novo acto de citação, o prazo para dedução de oposição.

A eventual nulidade da citação não leva, pois, necessária e automaticamente, à subida imediata 
da reclamação respectiva.

A Reclamante, ora Recorrente, invoca como prejuízo irreparável o facto de a subida diferida acar-
retar o não conhecimento imediato da questão da nulidade da citação e isso implicar a intempestividade 
da oposição que entretanto deduziu face à operatividade desse acto de citação e fixação do “dies a 
quo” para apresentação da oposição, o que obstaria ao conhecimento do mérito desse meio processual, 
produzindo -se, assim, um prejuízo irreparável para a sua defesa.

Todavia, e como se deixou referido na decisão recorrida, embora a nulidade da citação não 
constitua, efectivamente, fundamento legítimo de oposição, essa questão pode e deve ser aí discutida 
e decidida pelo julgador, como questão prévia, para aferir da tempestividade da oposição. Aliás, na 
petição inicial de oposição que o executado deduziu a esta execução fiscal, que se encontra a correr 
termos no TAF de Castelo Branco, foi precisamente suscitada essa questão para se sustentar a respec-
tiva tempestividade, conforme se encontra comprovado pelo documento junto a estes autos a fls. 175. 
Será, pois, nesse meio processual que a validade da citação será apreciada com vista a ajuizar e decidir 
a questão da tempestividade da oposição.

De todo o modo, e como acima se deixou dito, ainda que a reclamação subisse a final, o seu pro-
vimento determinaria a realização de novo acto de citação e a abertura de novo prazo para dedução de 
oposição, pelo que nunca ocorreria um prejuízo irreparável para a defesa do executado.

Por conseguinte, não há qualquer prejuízo irreparável que sustente o conhecimento imediato 
desta reclamação.

Improcedem, desta forma, todas as conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em negar 

provimento ao recurso, confirmando a decisão que entendeu não conhecer, de imediato, do mérito da 
reclamação e que determinou a sua subida diferida nos termos do n.º 1 do artigo 278.º do CPPT.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Competência, em razão da hierarquia, do STA.

Sumário:

Suscitando a recorrente questão de facto da qual pretende extrair consequências jurí-
dicas, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para dele conhecer o TCA e não o STA.

Processo n.º 297/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Corredor — Reciclagem de Metais, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Penafiel, julgou procedente a reclamação deduzida pela sociedade Corredor – Reciclagem de Metais, 
SA, nos termos dos artigos 276º e seguintes do CPPT, contra o despacho proferido pelo Director de 
Finanças do Porto que indeferiu o pedido de isenção de prestação de garantia, por aquela formulado.

1.2. A recorrente termina as alegações com as conclusões seguintes:
A. A Fazenda Pública não se conforma com a douta sentença que decidiu que “a executada, quando 

apresentou o pedido de dispensa de prestação de garantia, demonstrou a verificação dos pressupostos 
previstos no art 52º, n.º 4 da LGT”, vindo a considerar que no âmbito desta reclamação “a executada 
provou que a prestação da garantia lhe causava prejuízo irreparável” e que “a insuficiência ou inexis-
tência de bens não se deve a um mau desempenho da actividade por parte da reclamante”, concluindo 
a final que a “reclamante não só invocou os pressupostos da isenção da prestação de garantia, como os 
provou, conforme estava obrigada pelo disposto nos art. 170º, n.º 3 e 199º, n.º 3 do CPPT”, anulando, 
em consequência o acto reclamado.”

B. Com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda Pública, por no seu enten-
dimento não ter sido considerado o momento em que o reclamante deveria ter efectuado a prova dos 
pressupostos de que dependia a dispensa de prestação de garantia – concomitantemente com o pedido 
de dispensa de garantia ao órgão de execução fiscal e não posteriormente em sede da reclamação do 
art. 276º.

C. Contrariamente ao sentenciado, a Fazenda Pública perfilha o entendimento, já defendido na 
sua contestação, de que não é de proceder a pretensão formulada na presente reclamação, porquanto 
não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade.

D. A suspensão da execução está condicionada à existência ou prestação de garantia por força das 
disposições conjuntas e combinadas dos arts. 52º, n.º 2 da LGT e 169º, n.º 1 e 5, e 199º, n.º 1, estes do 
CPPT, sendo facultada ao executado a sua dispensa pelos arts. 169º, n.º 2 e 170º deste último diploma 
legal e art. 52º, nº4 da LGT.

E. Se a executada tem património penhorável, para garantir a dívida exequenda, ou pelo menos 
parte dela, então, não se verificam os pressupostos do art. 52º, n.º 4 da LGT, devendo, como foi decidido, 
improceder o pedido de isenção por falta de verificação dos pressupostos legais.

F. Face à dispensa de garantia requerida e ao alegado pelo executado para sustentar a sua falta de 
capacidade económica para a prestar, contrapôs a AT, conforme parecer e informação que precedem a 
decisão que os acolhe, que, a executada tem bens que integram o activo patrimonial com valor penho-
rável e ainda que não logrou provar, cumulativamente, a inexistência de bens que garantam a dívida 
ou que sejam insuficientes, que não fosse imputável de qualquer forma à sua conduta.

G. O pedido de dispensa de prestação de garantia apenas mereceria deferimento se o requerente 
demonstrasse não ter meios para prestar garantia ou que essa prestação lhe traria prejuízos irreparáveis 
e que essa situação se não deveu a circunstâncias não imputáveis à executada.

H. Salientando -se que essa demonstração não pode ser efectuada a posteriori em sede da reclama-
ção do acto para o Tribunal, mas no momento em que a dispensa da prestação de garantia é requerida, 
pois que, nesta acção de afere a forma como foi decidida a pretensão do requerente, com base nos 
elementos que o decisor tinha para decidir ao tempo em que foi chamado a pronunciar -se, sendo que 
os demais elementos de prova que não a produzida no momento em que o órgão decisor foi chamado 
a pronunciar -se não poderiam relevar para avaliar a legalidade da decisão reclamada.

1.3. Contra -alegou a ora recorrida, nos termos que constam de fls. 243 e segs., que se dão aqui 
por integralmente reproduzidos, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este Tribunal veio, por acórdão de 
9/2/2012 (fls. 268 e sgts.) a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, com 
fundamento em que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, declarando, consequentemente, 
competente este STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o MP emitiu parecer no sentido da incompetência, em 
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal, nos termos seguintes:

«1. As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso (art.684º nº3 CPC/art. 2º alínea e) 
CPPT).

As conclusões F. e G. impugnam juízos conclusivos fácticos formulados na sentença (infra enun-
ciados), pretendendo a recorrente extrair consequência jurídica dessa impugnação:

 - a prestação da garantia causaria à reclamante um prejuízo irreparável, susceptível de conduzir 
à sua extinção.

 - a reclamante tem manifesta falta de meios económicos, revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis.

 - a insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis não são devidos a mau desempenho da 
actividade da reclamante (sentença IV  - Do Direito fls. 229).
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Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Norte -SCT (arts. 
26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art. 280º n.º 1 CPPT).

2. A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art. 13º CPTA/ art. 2º alínea c) CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT).

A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

A declaração de incompetência em razão da hierarquia a proferir pelo STA prevalece sobre a 
declaração anteriormente proferida pelo TCA Norte -SCT (acórdão fls. 268/272; art. 5º n.º 2 ETAF).

CONCLUSÃO  - O STA -Secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, 
para o conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Norte -SCT.»

1.6. Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão suscitada pelo MP, 
nada disseram.

1.7. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1º  - O Serviço de Finanças de Paredes instaurou em 19 de Fevereiro de 2010 contra a sociedade 

Corredor – Reciclagem de Metais, S.A., o processo de execução fiscal n.º 1848 -2010/01007416.
2º  - O processo de execução fiscal foi instaurado para cobrança de dívidas tributárias relativas ao 

IRC do exercício de 2006, no valor global de 207.789,55 euros.
3º  - O valor da garantia a prestar pela Executada foi calculado nesse processo em 268.554,27 

euros.
4º  - O pedido de isenção da prestação de garantia, junto a fls. 14 a 37 do processo de execução 

fiscal, fundamentou -se, essencialmente, no seguinte:
 - situação financeira deficiente que a impedia de prestar a garantia.
 - insuficiência de bens para a prestação de garantia.
 - tal facto impedia -a de obter garantias bancárias no valor da quantia exequenda para a suspensão 

da execução fiscal.
 - embora pudesse oferecer como garantia alguns imóveis cujo valor estimou em 1.196.501,46 

euros, esse facto faria com que tivesse dificuldade de obter financiamento junto da Banca.
 - o valor dos processos de execução fiscal contra si instaurados ascendem a 5.924.757,11 euros.
 - a sua insuficiente situação económica não lhe era, de modo algum, imputável.
5º  - O despacho reclamado consta da Informação de fls. 160 a 167 dos autos que considerou em 

síntese:
 - que era sobre a Executada que pretendia a dispensa de garantia que recaía o ónus de provar que 

se verificavam as condições para que a dispensa de garantia ocorresse.
 - a executada devia provar os factos alegados no pedido.
 - a sociedade executada não comprovou a existência de um prejuízo irreparável que lhe causaria 

a prestação de garantia.
 - a executada não demonstrou a inexistência ou insuficiência de bens que garantam a dívida.
 - a executada não provou que tal inexistência ou insuficiência de bens não resultou de actuação 

empresarial, mas antes de catástrofe natural ou humana.
 - a sociedade executada não provou a sua irresponsabilidade na situação de inexistência ou insu-

ficiência dos bens para a garantia da dívida.
6º  - Foram instauradas várias execuções fiscais contra a ora Reclamante, que totalizam cerca de 

6 milhões de euros – cfr. prova testemunhal.
7º  - Se os saldos das contas bancárias forem penhorados, não poderá a Reclamante pagar aos seus 

fornecedores e em consequência a empresa acabará por paralisar – cfr. prova testemunhal.
8º  - Foram efectuadas tentativas por parte da Reclamante junto dos Bancos para prestarem as 

garantias bancárias em nome da empresa, mas os mesmos negaram – cfr. prova testemunhal.
9º  - A empresa ora Reclamante é proprietária de um edifício, linha de corte, secretárias, material 

informático, uma frota automóvel pequena e stock – cfr. prova testemunhal.
10º  - No ano de 2009 a empresa apresentou prejuízos e houve necessidade de capitalizar a empresa, 

através da injecção de capitais por parte dos sócios – cfr. prova testemunhal.
11º  - A Reclamante tentou negociar junto dos fornecedores no sentido de tentar alargar os prazos 

de pagamento, tentou aumentar o leque dos seus clientes e comercializar novos produtos – cfr. prova 
testemunhal.

12º  - O stock existente na empresa Reclamante ainda não se encontra pago aos fornecedores – cfr. 
prova testemunhal.

13º  - A empresa tem devedores – cfr. prova testemunhal.
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14º  - O valor do imobilizado da Reclamante ronda os 2 milhões e qualquer coisa de euros – cfr. 
prova testemunhal.

15º  - Parte do activo da empresa Reclamante, nomeadamente o prédio já se encontra penhorado 
– cfr. prova testemunhal.

16º  - A partir do ano de 2008 houve um decréscimo a nível do valor dos materiais com os quais 
trabalha a Reclamante, atendendo à conjuntura internacional – cfr. prova testemunhal.

17º  - A penhora dos activos líquidos originaria o incumprimento das obrigações da empresa – cfr. 
prova testemunhal.

3.1. Com base nesta factualidade a sentença recorrida, depois de concluir que a reclamação deve 
ser conhecida de imediato, uma vez que a respectiva subida diferida retiraria à mesma toda a sua uti-
lidade, veio a julga -la procedente, considerando, em síntese, o seguinte:

 - De acordo com o n.º 4 do art. 52º da LGT, a AT pode, a requerimento do executado, isentá -lo 
da prestação de garantia nos casos de a prestação de garantia lhe causar um prejuízo irreparável ou de 
manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos, a insuficiência ou inexistência de 
bens não seja da responsabilidade do executado.

 - Nos termos do n.º 3 do art. 199º do CPPT, se o executado considerar existirem os pressupostos 
da isenção da prestação de garantia, deverá invocá -los e prová -los na petição, devendo o pedido de 
dispensa ser fundamentado, quer de facto, quer de direito e instruído com a prova documental necessária 
– n.º 3 do art. 170º do CPPT, sendo que, de acordo com o disposto nos arts. 52º, n.º 4 da LGT e 170º, 
n.º 3 e 199º, n.º 3, do CPPT, recai sobre o executado o ónus da prova dos pressupostos da isenção da 
prestação de garantia previstos no citado n.º 4 do art. 52º da LGT.

 - No caso, a reclamante, quando apresentou o seu pedido de concessão de isenção de prestação 
de garantia, respeitou todos os requisitos que lhe eram impostos por lei e fundamentou detalhadamente 
que não possuía recursos próprios ou alheios (capacidade de endividamento) que lhe permitisse prestar 
a garantia necessária para a suspensão da execução, e juntou 7 (sete) documentos para prova do alegado 
e arrolou duas testemunhas.

Recaindo sobre o executado que pretende a dispensa de prestação de garantia o ónus de provar 
que se verificam as condições de que tal dispensa depende (nº 3 do art. 199º do CPPT e n.º 4 do art. 52º 
da LGT), no caso a AT considera, porém, que ele não logrou provar, cumulativamente, a inexistência 
de bens que garantam a dívida, ou que sejam insuficientes, que não seja imputável de qualquer forma 
à sua conduta, conforme resulta do teor de fls. 166 dos autos.

Ora, a executada, quando apresentou o pedido de dispensa de prestação de garantia, demonstrou 
a verificação dos pressupostos previstos no art.52º, n.º 4 da LGT. E provou que a prestação de garantia 
lhe causava um prejuízo irreparável, nomeadamente através dos depoimentos prestados perante este 
tribunal pelas duas testemunhas ouvidas.

Assim, a executada reclamante não só invocou os pressupostos da isenção da prestação de garantia, 
como os provou, conforme estava obrigada pelo disposto nos arts. 170º, n.º 3 e 199º n.º 3 do CPPT.

3.2. Discordando do assim decidido, a Fazenda interpôs, como acima se disse, para o TCA Norte, 
o presente recurso, com as respectivas alegações e as Conclusões acima transcritas, o qual se julgou 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por versar exclusivamente matéria de 
direito. E subidos os autos a este STA, o MP logo suscitou, face ao teor das Conclusões do recurso, a 
incompetência, em razão da hierarquia, do STA, por entender que o recurso não versa exclusivamente 
matéria de direito.

Importa, assim, apreciar desde já esta questão prévia da incompetência, pois que a sua eventual 
procedência prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer outra (cfr. n.º 2 do art. 16º do CPPT 
e arts. 101º e segts. do CPC), sendo que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia 
determina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou 
suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Vejamos, pois:
4.1. Tal como resulta da alínea b) do art. 26º e da alínea a) do art. 38º do ETAF (na redacção da 

Lei 107 -D/2003 de 31.12) e do n.º 1 do art. 280º do CPPT), a competência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência 
generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete (cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer 
«dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26º.

Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.



1063

Reserva -se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com 
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabi-
lizada e apenas o direito se mantenha em discussão.

E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em prin-
cípio, apenas no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por aquelas se define o objecto e se 
delimita o âmbito deste  - cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs 1 e 3 do art. 690º, ambos do CPC) e verificar 
se, perante tais conclusões, as questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade 
de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a 
necessidade de dirimir questões de facto (ou porque o recorrente defende que os factos levados ao 
probatório não estão provados, ou porque diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, ou, 
ainda, porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferen-
tes para o julgamento da causa), não deixa de ser necessário confrontar as Conclusões com a própria 
substância das alegações do recurso, nomeadamente, se nestas se afrontar expressamente a factualidade 
que suporta a decisão.

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

E para efeitos da mesma competência, há, ainda, que atentar, sendo caso disso, se em sede de 
contra -alegações, vem requerida a ampliação do âmbito do recurso ao abrigo do disposto no art. 684º -A 
do CPC.

4.2. No caso vertente, como aponta o Exmo. PGAdjunto, a recorrente, nas conclusões F e G 
impugna juízos conclusivos fácticos formulados na sentença, pretendendo, dessa impugnação, extrair 
consequência jurídica para a posição que sustenta.

Na verdade, a recorrente sustenta que, face à dispensa de garantia requerida e ao alegado pela 
executada para sustentar a sua falta de capacidade económica para a prestar, a AT contrapôs que aquela 
tem bens que integram o activo patrimonial com valor penhorável e ainda que não logrou provar, cumu-
lativamente, a inexistência de bens que garantam a dívida ou que sejam insuficientes, que não fosse 
imputável de qualquer forma à sua conduta e, ainda, que o pedido de dispensa de prestação de garantia 
apenas mereceria deferimento se o requerente demonstrasse não ter meios para prestar garantia ou que 
essa prestação lhe traria prejuízos irreparáveis e que essa situação se não deveu a circunstâncias não 
imputáveis à executada.

Porém, a sentença concluiu, face à matéria de facto que julgou provada, que a prestação da garantia 
causaria à reclamante um prejuízo irreparável, susceptível de conduzir à sua extinção; que a reclamante 
tem manifesta falta de meios económicos, revelada pela insuficiência de bens penhoráveis; e que a 
insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis não são devidos a mau desempenho da actividade 
da reclamante.

Ou seja, naquelas conclusões (F e G) a recorrente controverte os próprios juízos conclusivos 
fácticos que a sentença retira da factualidade que julgou provada, invocando erro de julgamento por a 
sentença ter feito assentar a solução jurídica nessa factualidade.

É certo que o TCAN entendeu que, apesar desta alegação da recorrente, a questão a apreciar 
no recurso se reconduz a uma questão exclusivamente jurídica, que é a de saber se apenas releva a 
demonstração da impossibilidade da prestação da garantia efectuada no momento em que o pedido é 
apreciado pelo órgão da execução fiscal e não já a que é efectuada a posteriori em sede judicial, até 
porque na Conclusão F a recorrente não invoca factos que não tenham sido considerados na decisão, 
antes se limitando a relatar aquilo que foi «contraposto» pela AT face ao pedido formulado pela exe-
cutada no âmbito da execução fiscal.

E, na verdade, na Conclusão H a recorrente alega que a demonstração (de a reclamante não ter 
meios para prestar garantia ou que essa prestação lhe traria prejuízos irreparáveis e que essa situação 
se não deveu a circunstâncias não imputáveis à executada) não pode ser efectuada a posteriori em sede 
da reclamação do acto para o Tribunal, mas no momento em que a dispensa da prestação de garantia 
é requerida, pois que, nesta acção de afere a forma como foi decidida a pretensão do requerente, com 
base nos elementos que o decisor tinha para decidir ao tempo em que foi chamado a pronunciar -se, 
sendo que os demais elementos de prova que não a produzida no momento em que o órgão decisor foi 
chamado a pronunciar -se não poderiam relevar para avaliar a legalidade da decisão reclamada.

Todavia, afigura -se -nos que esta alegação incorpora, necessariamente, em si própria, discordância 
com a factualidade que a sentença julgou provada e com os juízos valorativos fácticos que dela retirou 
para fundamentar a procedência da reclamação.

Conclusão que sai reforçada, até, face ao teor da sentença, quando exara que «a reclamante, quando 
apresentou o seu pedido de concessão de isenção de prestação de garantia, respeitou todos os requisitos 
que lhe eram impostos por lei e fundamentou detalhadamente que não possuía recursos próprios ou 
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alheios (capacidade de endividamento) que lhe permitisse prestar a garantia necessária para a suspensão 
da execução, e juntou 7 (sete) documentos para prova do alegado e arrolou duas testemunhas» e que, «a 
executada, quando apresentou o pedido de dispensa de prestação de garantia, demonstrou a verificação 
dos pressupostos previstos no art.52º, n.º 4 da LGT. E provou que a prestação de garantia lhe causava 
um prejuízo irreparável, nomeadamente através dos depoimentos prestados perante este tribunal pelas 
duas testemunhas ouvidas.»

Daí que, salvo o devido respeito, se nos afigure que a recorrente suscita questões atinentes à prova, 
ou seja, que as aludidas Conclusões F e G se traduzem em alegação que envolve a apreciação de matéria 
de facto que não vem estabelecida no Probatório e que tem de ser decidida primacialmente à face dos 
pertinentes elementos de prova, e não da mera interpretação de normas jurídicas.

Por isso, em suma, também terá de se concluir que, no caso, o recurso não tem por fundamento 
exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do 
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, a tanto não obstando o facto de já existir 
no processo decisão do TCA Norte sobre a questão da competência hierárquica.

Com efeito, tal não é impeditivo da presente decisão em sentido divergente, sendo que, nessas 
situações, prevalece a decisão do Tribunal de hierarquia superior, como estabelece o n.º 2 do artigo 5º 
do ETAF e sendo, ainda, que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina 
a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada 
até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do art. 16 do CPPT).

Procede, portanto, a questão suscitada pelo MP, ficando, nesta medida, prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas no recurso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em 

razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso e em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) com-
petente o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário), para o qual a 
Recorrente poderá requerer a remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 daquele 
mesmo artigo.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão da execução fiscal. Citação. Nulidade. 
Responsável subsidiário.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 4 do art. 22º e no n.º 4 do art. 23º, ambos da LGT, 
a citação do responsável subsidiário, em processo de execução fiscal deve conter, 
além dos elementos incluídos na citação do executado originário, os elementos 
essenciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação.

 II — A arguição da nulidade da citação só deve proceder no caso de se demonstrar 
existência de prejuízo para a defesa do citado, no âmbito dos direitos processuais 
que podem ser exercidos na sequência dessa citação (nº 4 do art. 198º do CPC).

 III — Apesar de a data de notificação da liquidação constituir elemento relevante para 
a apreciação da eficácia e não da validade dos acto tributário (art. 36º n.º 1 do 
CPPT), tal não obsta a que esses elementos sejam essenciais para que o rever-
tido esteja em condições de usar de todos os meios de defesa que a lei faculta ao 
devedor principal, nomeadamente porque é em função da data de notificação da 
liquidação, se válida e dentro do respectivo prazo legal, que se afere a exigibi-
lidade ou inexigibilidade da dívida  - fundamento que pode alicerçar a oposição 
à execução fiscal, por parte do responsável subsidiário, quer à luz da alínea e) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT, quer à luz da alínea i) do mesmo normativo (cfr. 
ac. do Pleno do STA, de 7/7/2010, rec. 0545/09)  - e porque a data da liquidação 
(que não a da sua notificação) é também absolutamente necessária para aferir 
da inoponibilidade expressa no n.º 3 do art. 48º da LGT.
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Processo n.º 569/11 -30.
Recorrente: Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e José Carlos Silva Branquinho, com os demais 

sinais dos autos, vieram interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do artigo 150º do CPTA, do 
acórdão que, proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, nos autos de reclamação de decisão 
do órgão da execução fiscal, concedeu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e julgou 
improcedente aquela reclamação.

1.2. Subidos os autos ao STA e obtida a Vista ao MP veio a ser proferido, em 29/6/2011, pela for-
mação prevista no n.º 5 do art. 150º do CPTA, o acórdão de de fls. 337 e sgts., no qual, considerando -se 
preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do mesmo art. 150º, foi o recurso admitido.

1.3. Os recorrentes terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. A admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar quando, em face das caracte-

rísticas do caso concreto, ele revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo 
uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias 
seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, no-
meadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e 
instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

2. In casu, encontramo -nos perante uma matéria que suscita fundadas dúvidas, tendo a mesma 
originado uma divisão na jurisprudência e na doutrina, gerando incerteza e instabilidade na resolução 
dos litígios.

3. Tal instabilidade, maxime ao nível jurisprudencial – quanto à questão de saber se o regime 
de arguição de nulidades da citação perante o órgão da execução fiscal apenas deve ser aplicado às 
nulidades que derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a ver com o processo de 
execução fiscal e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação exigida para a citação 
de responsáveis subsidiários (às quais será aplicável o regime de sanação previsto no art. 37º do CPPT, 
estando aí afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade de citação) – é de molde a justificar 
a requerida revista para melhor aplicação do direito, porquanto o esclarecimento dos meios adequados 
de reacção à actividade administrativa não só assume uma importância vital para a defesa do Estado de 
direito, como também não podem essas formas de reacção permanecer indefinidos e sujeitos a flutuação 
jurisprudencial, sob pena dos particulares não saberem como hão -de fazer valer os seus direitos: se 
actuam de acordo com uma jurisprudência estabilizada são surpreendidos como uma decisão como a 
recorrida, se tivessem actuado como pressuposto na decisão recorrida, mas tivessem apenas recorrido 
em matéria de direito para o Supremo Tribunal Administrativo, decerto que esse Colendo Tribunal teria 
mantido a jurisprudência anterior e a pretensão dos particulares igualmente cairia por terra.

4. Esta instabilidade ao nível da resolução dos litígios gera um estado de incerteza e dúvida 
que, dizendo respeito aos meios de reacção à actividade administrativa com repercussões ao nível da 
possibilidade de defesa jurisdicional dessa actividade, não é tolerável num Estado de direito; designa-
damente, in casu, onde os recorrentes actuaram em juízo pressupondo uma jurisprudencialmente dada 
interpretação da lei e são surpreendidos com uma interpretação contrária da qual resulta que o meio 
processual adoptado não comporta a apreciação da questão da nulidade da citação dos responsáveis 
subsidiários quanto à exigência de notificação das liquidações e suas fundamentações, que estariam 
sujeitas ao regime da sanação previsto no artigo 37.º do CPPT.

5. Crê -se, por isso, estarem preenchidos os pressupostos determinantes da admissibilidade do 
recurso previsto no artigo 150º do CPTA.

6. O acórdão recorrido entendeu que: “As nulidades da citação devem ser arguidas perante o órgão 
da execução fiscal, podendo ser deduzida reclamação nos termos do art. 276º do CPPT, se a arguição 
for indeferida. Este regime, porém, deve ser aplicado apenas às nulidades que derivam da inobservância 
de formalidades da citação que têm a ver com o processo de execução fiscal e não também com as de 
notificação da liquidação e a sua fundamentação, exigida pelo art. 22º, n.º 4, da LGT, para a citação de 
responsáveis subsidiários e solidários. Na verdade, a impugnação da liquidação com que estão cone-
xionados estes requisitos da citação de responsáveis solidários subsidiários é feita fora do processo de 
execução fiscal, através do processo de impugnação judicial, pelo que não se pode justificar que a não 
observância destas formalidades constitua nulidade do processo de execução fiscal, pois apenas podem 
ter tal qualificação deficiências que tenham directa repercussão no processo.
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No que concerne à falta de inclusão na citação da fundamentação da liquidação, também exigida 
por aquele n.º 4 do art. 22º da LGT, será aplicável o regime de sanação previsto no art. 37º do CPPT, 
pelo que estará afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade da citação”

7. Tal posição encontra -se em clara dissonância com o decidido noutros arestos, também de 
tribunais superiores, designadamente: o acórdão desse Supremo Tribunal Administrativo de 19 de 
Janeiro de 2011 (processo 01014/10) e com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
tirado no Processo n.º 00599/07 http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/
5a8a9e1800e282f08025745f004c8c6e?OpenDocument

8. O entendimento exposto pelo Tribunal a quo, alarga demasiado e sem convincente (e muito 
menos, explícito) suporte legal, o espectro de tal diversidade.

9. É que, sendo viável a operação, por parte do citando, de diferentes formas de defesa, o acto 
genético não deixa de ser a comum citação, que, no âmbito do procedimento e processo tributários, 
apresenta a particularidade de se destinar “a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra 
ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada (grifamos)” – cfr. 
art. 35º n.º 2 CPPT;

10. Ou seja, trata -se de um acto umbilicalmente ligado ao processo de execução fiscal, mas 
que pode dirigir -se a pessoas diversas do executado, não fazendo sentido que a estas sejam vedadas, 
cerceadas, formas de contestação, a irregularidades, a não cumprimentos de formalidades legais, que 
contenha, iguais às facultadas aos executados stricto sensu.

11. Por outro lado, a pronúncia relevada afigura -se -nos não se compatibilizar, conveniente e logi-
camente, com a vontade do legislador em eleger a citação dos responsáveis subsidiários como um dos 
factos, taxativamente, marcantes do início da contagem do prazo de impugnação judicial – art. 102º 
n.º 1 alínea c) CPPT, possível de apresentar por estes.

12. Podendo os responsáveis subsidiários, no seguimento de uma citação em processo de execução 
fiscal, deduzir oposição a esta, bem como, alternativa ou cumulativamente, apresentar impugnação, 
resultaria numa incongruência do sistema legal a eventualidade de, com base no mesmo acto de cita-
ção, conseguirem anulá -lo por motivos, formalidades, relacionadas com o processo de execução fiscal, 
enquanto, por não o poderem fazer apoiados em razões relativas às liquidações, se esvaía o período 
disponibilizado por lei para questionar a legalidade destas.

13. Acresce que, a solução em crise não é a que melhor acautela e satisfaz as indisfarçáveis pre-
ocupações do legislador no sentido de conferir uma especial couraça, uma particular matriz, à citação 
dos devedores subsidiários, quando exige, expressamente, que a mesma revista a modalidade de pes-
soal – art. 191º n.º 3 CPPT, bem como que contenha e inclua os dados, específica e privativamente, 
positivados nos arts. 22º n.º 4 e 23º n.º 4 LGT.

14. Não permitir alcançar a nulidade da citação por inobservância de tão bem identificadas for-
malidades, seria retirar eficácia à tutela dos interesses que as mesmas visam salvaguardar.

15. A falta de indicação da natureza das liquidações, se adicionais, oficiosa ou emitidas com 
base nos elementos declarados pela devedora originária, bem como dos respectivos fundamentos, 
não permitem o cumprimento desse desiderato fundamental, redundando em prejuízo para a defesa 
dos recorrentes, pois que a inclusão dos mencionados requisitos previsto na lei poderia facilitar ao 
citado a sua defesa, designadamente, a dedução de impugnação – graciosa ou contenciosa – contra as 
liquidações, sabido que a impugnação depende, essencialmente, do conhecimento do discurso formal 
fundamentador do acto.

16. As nulidades da citação que decorram da inobservância de formalidades da notificação da 
liquidação e sua fundamentação exigida pelo artigo 22º, n.º 4, da LGT, devem ser arguidas perante o 
órgão da execução fiscal, cabendo reclamação da decisão que as indeferir, não sendo aplicável, quanto 
nesta sede, o disposto no artigo 37º, do CPPT.

Termos em que e nos mais de direito deve o presente recurso ser admitido e a final, ser proferido 
douto acórdão que na revogação do acórdão, julgue a reclamação apresentada como procedente, com 
todas as legais consequências.

1.4. Contra -alegando, a Fazenda Pública sustentou a rejeição do recurso, por inadmissível, e, em 
qualquer caso, que seja considerado improcedente.

1.5. O MP, que inicialmente emitiu o Parecer de fls. 335, não emitiu Parecer subsequente (após a 
admissão do recurso nos termos do art. 150º do CPTA) sobre o mérito do recurso (cfr. fls. 353).

1.6. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. No acórdão recorrido julgaram -se provados os factos seguintes:
a. A citação da reversão do reclamante Eduardo Manuel Cabral Tavares de Carvalho, foi expedida 

em 17/9/2010, cfr. fls. 19/21.
b. A citação da reversão do reclamante José Carlos Silva Branquinho, foi expedida em 17/9/2010, 

cfr. fls. 29/25.
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c. Consta em ambas as citações “fundamentos da reversão” [inexistência ou insuficiência dos bens 
penhoráveis do devedor principal e responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão (art. 
23/2 da LGT)] [Dos administradores, directores, ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que 
somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas ou entidades fiscalmente 
equiparadas, por não terem provado não lhes ser imputável a falta de pagamento da dívida, quando o 
prazo legal de pagamento/entrega da mesma terminou no período de exercício do cargo, art. 24/1b da 
LGT] cfr. fls. 19/25 e 22/25.

d. Consta de ambas as citações a identificação do montante da dívida em cobrança coerciva e do 
processo principal da execução fiscal 12792010015685, cfr. fls. 19/21 e 22/25.

e. Consta do teor da informação de fls. 26, que “as reversões têm como objectivo a associação 
dos revertidos à originária devedora como medida cautelar para cobrança da dívida.”

f. Consta do teor da Informação de fls. 26, que os revertidos Eduardo Manuel Cabral Tavares 
Carvalho e José Carlos Silva Branquinho, “suscitaram a nulidade das citações da reversão efectuada 
a coberto dos ofícios nºs 4212 e 4213 de 17 de Setembro de 2010, nos termos do art. 160º do CPPT 
utilizados para citação das reversões da dívida constante do processo executivo 127920100005685, do 
montante de € 212.320,59 (...)”.

g. Constam anexos aos ofícios das citações de fls. 18 e 22, os documentos de fls. 20 e 24, com o 
print de uma ficha informática da secção de “justiça tributária”, com a referência numérica, dos números 
de processo, da proveniência, da indicação do número da certidão, da identificação do documento de ori-
gem, período de tributação, data limite de pagamento voluntário, indicação do tributo, tipo e valor”.

h. O teor do despacho do chefe do sf de Seia de 4/11/2010, cfr. fls. 96 do PE apenso.
3.1. A sentença proferida em 1ª instância entendeu que a falta de indicação, na citação, de elementos 

que serão essenciais ao revertido para impugnar a liquidação ou opor -se à execução, em exercício do 
direito próprio é susceptível de consubstanciar a nulidade da citação.

E mais entendeu que, tendo ficado provado que «a citação atacada com o vício da nulidade não 
forneceu ao reclamante a indicação da natureza  - adicionais, oficiosas, ou emitidas com base nos ele-
mentos declarados pela sociedade originária devedora  - das liquidações dos impostos integrantes da 
dívida [...], nem lhe deu a conhecer os respectivos fundamentos, ou seja, não o informou sobre se foram 
emitidas com base em elementos declarados pelo sujeito passivo ou se, pelo contrário, despoletadas por 
correcções técnicas [...] ou por efeito da aplicação de métodos indiciarias/indirectos» tal acarreta que 
seja «de concluir [...] existir prejuízo para a defesa dos reclamantes, na medida em que por força da 
omissão da comunicação da fundamentação legal das liquidações, vêm -se impossibilitados de impugnar 
judicialmente aquelas e bem assim o direito de oposição fica afectado pelos vícios assacados à citação, 
que não permitem aos reclamantes conhecer de todos os factos tributários que estão subjacentes à dívida 
exequenda, que lhes foi revertida, assim estando prejudicados os seus direitos de defesa».

3.2. Por seu lado, o acórdão recorrido considerou que a sentença enferma de erro de julgamento 
quanto ao referido entendimento (de que a falta de indicação, na citação, de elementos que serão essen-
ciais ao revertido para impugnar a liquidação ou opor -se à execução, em exercício do direito próprio é 
susceptível de consubstanciar a nulidade da citação).

Apoiando -se no entendimento do Cons. Jorge de Sousa (CPPT, anotado e comentado, 5ª ed. Vol. 
II, pág. 270) a tese do acórdão recorrido assenta na seguinte fundamentação:

 - A nulidade de citação  - que não a sua falta – é uma nulidade secundária que carece de ser arguida, 
dentro de prazo certo e que só deve ser decretada, quando a irregularidade cometida seja susceptível 
de acarretar prejuízo para o citado no exercício dos seus direitos de defesa.

 - Apesar de aos revertidos, enquanto responsáveis subsidiários, assistir o direito de reclamarem 
ou impugnarem os actos tributários de liquidação dos impostos exequendos, nos mesmos termos dos 
responsáveis originários, o que é verdade é que, no que concerne à sindicância judicial da respectiva 
legalidade, ela apenas pode ser feita, ou autonomamente, no processo de impugnação judicial ou, então, 
no processo de oposição se se verificar o condicionalismo estipulado na ai. h), do n.º l, do art. 204º, 
do CPPT.

 - Ora, no caso, sendo as dívidas exequendas relativas a IRC, a legalidade das respectivas liquidações 
não pode ser apreciada em sede executiva, o que significa, assim e por isso que a falta, na citação dos 
reclamantes, de indicação dos elementos das aludidas liquidações e, designadamente, das respectivas 
fundamentações, não é susceptível de causar qualquer prejuízo na defesa dos seus direitos e interesses 
que careçam de ser exercidos no âmbito do processo de execução fiscal.

 - A falta de citação constitui nulidade insanável, quando possa prejudicar a defesa do interessado, 
como estabelece a alínea a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT e a falta dos requisitos da citação constitui 
nulidade da citação, tendo tal qualificação a não observância das formalidades prescritas na lei (art. 
198º, n.º 1 do CPC).

As nulidades de citação devem ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, podendo ser dedu-
zida reclamação, nos termos do art. 276º do CPPT, se a arguição for indeferida, mas este regime deve 
ser aplicado apenas às nulidades que derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a 
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ver com o processo de execução fiscal e não também com as de notificação da liquidação e sua funda-
mentação, exigida pelo art. 22º n.º 4 da LGT para a citação de responsáveis solidários e subsidiários.

É que a impugnação da liquidação com que estão conexionados estes requisitos da citação de 
responsáveis solidários subsidiários é feita fora do processo de execução fiscal, através de processo 
de impugnação judicial, pelo que não se pode justificar que a não observância destas formalidades 
constitua nulidade do processo de execução fiscal, pois apenas podem ter tal qualificação deficiências 
que tenham directa repercussão no processo.

Daí que, no que respeita à falta de inclusão, na citação, da fundamentação da liquidação, também 
exigida por aquele n.º 4 do art. 22º da LGT, será aplicável o regime de sanação previsto no art. 37º do 
CPPT, pelo que estará afastada a possibilidade de tal falta constituir nulidade de citação.

3.3. Contra o assim decidido se insurgem agora os recorrentes alegando que, em caso de citação 
por reversão, as nulidades da citação que decorram da inobservância de formalidades da notificação da 
liquidação e sua fundamentação exigida pelo artigo 22º, n.º 4, da LGT, devem ser arguidas perante o 
órgão da execução fiscal, cabendo reclamação da decisão que as indeferir, não sendo aplicável, quanto 
nesta sede, o disposto no artigo 37º do CPPT.

3.4. A questão objecto do presente recurso consiste, portanto, em saber se padece de nulidade, 
por falta de requisitos legais, a citação dos recorrentes por reversão no processo de execução fiscal e, 
consequentemente, se incorre em erro de julgamento o acórdão recorrido (do TCAS) que revogou a 
decisão do Tribunal de 1ª instância e julgou improcedente a presente reclamação do art. 276º do CPPT, 
indeferindo a arguição daquela nulidade.

4.1. E, adianta -se, afigura -se -nos não ser de acolher o entendimento do acórdão recorrido.
Que, aliás, também não está em sintonia com a jurisprudência dominante deste STA (cfr. os acs. 

de 21/9/11, rec. 780/11, de 19/1/2011, rec. 1034/11, de 13/10/10, rec. 493/10, de 12/5/10, rec. 84/10, 
de 12/5/10, rec. 632/09, de 25/11/09, rec. 552/09 e de 6/6/07, rec. 91/07, todos disponíveis no sítio 
www.dgsi.pt).

É que, como se exara, por exemplo, no citado aresto de 21/9/11, «a citação em processo de execu-
ção fiscal que não comunique a fundamentação do despacho de reversão não torna o acto de reversão 
inoponível ao responsável subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e 
não socorrer -se do artigo 37º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que este 
dispositivo legal é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham 
a fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação 
em processo de execução fiscal)», sendo que o art. 37º do CPPT se destina apenas aos casos em que 
a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de reacção contra 
a sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunicação de outro tipo de 
actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, cujas regras 
de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas nos arts. 193º e ss. do CPC (cfr. o citado 
ac. de 12/5/10, rec. 493/10).

4.2. No caso presente e como consta da parte final do acórdão, o que vem provado é que as cita-
ções dos revertidos (recorrentes) foram instruídas com documentos anexos que revelam que as dívidas 
exequendas de imposto respeitam a IRC referente aos exercícios de 2007 e 2008 (período de tributação) 
e as respectivas datas limite de pagamento voluntário dos montantes apurados.

Ora, apesar de a arguição da nulidade da citação só dever proceder se se demonstrar existência 
de prejuízo para a defesa do citado, no âmbito dos direitos processuais que podem ser exercidos na 
sequência dessa citação (nº 4 do art. 198º do CPC), no caso, os mencionados elementos serão insufi-
cientes, por si só, para que os revertidos, caso o entendam, possam impugnar a liquidação exequenda 
de forma esclarecida e cabal, acrescendo que apesar de a data de notificação da liquidação constituir 
elemento relevante para a apreciação da eficácia e não da validade dos acto tributário (art. 36º n.º 1 do 
CPPT), tal não obsta a que esses elementos sejam essenciais para que o revertido esteja em condições 
de usar de todos os meios de defesa que a lei faculta ao devedor principal, nomeadamente porque é em 
função da data de notificação da liquidação, se válida e dentro do respectivo prazo legal, que se afere 
a exigibilidade ou inexigibilidade da dívida  - fundamento que pode alicerçar a oposição à execução 
fiscal, por parte do responsável subsidiário, quer à luz da alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, quer 
à luz da alínea i) do mesmo normativo (cfr. ac. do Pleno do STA, de 7/7/2010, rec. 0545/09)  - e porque 
a data da liquidação (que não a da sua notificação) é também absolutamente necessária para aferir da 
inoponibilidade expressa no n.º 3 do art. 48º da LGT.

Acresce que, como bem notou o MP junto do TCAS (cfr. Parecer de fls. 272 a 274), contraria-
mente ao alegado pela Fazenda Pública (nas alegações do recurso interposto para o TCA), o facto de a 
sociedade devedora originária ter, também, eventualmente impugnado a liquidação, em nada permite 
afirmar que a preterição dos formalidades em causa no acto de citação não causa prejuízo aos revertidos, 
pois que estes, com diferente personalidade jurídica, podem, na respectiva impugnação ou outro meio 
processual que elegerem, alegar vícios não invocados pela devedora originária.
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Assim, a omissão de notificação dos elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamen-
tação nos termos legais, uma vez que pode prejudicar, de facto, a defesa dos recorridos, consubstancia 
nulidade da citação, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 198º do CPC.

5. Neste contexto e porque, como vimos, no caso também não será aplicável o regime de sanação 
previsto no art. 37º do CPPT, a arguição de nulidade, nesta parte, devia ser atendida, à face do referido 
n.º 4 do art. 198º do CPC.

Não pode, portanto, manter -se o acórdão recorrido que decidiu em contrário.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar o acórdão recorrido, confirmando-

-se a decisão da 1ª instância que declarou nulas as citações para a presente execução, por não con-
terem os elementos legalmente exigidos, devendo em consequência ser repetidas, nos termos ali 
indicados.

Sem custas neste STA.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Notificação de liquidação adicional correctiva. Carta registada com AR. Formalidade 
essencial. Degradação.

Sumário:

 I — As formalidades procedimentais previstas na lei são essenciais, mas degradam -se 
em não essenciais se, apesar delas, for atingido o fim que a lei visava alcançar 
com a sua imposição.

 II — No caso dos autos a formalidade legal preterida (carta registada sem aviso de 
recepção) degradou -se em formalidade não essencial (por ter sido entregue) e, 
por isso, a notificação deve ter -se como validamente efectuada dentro do prazo 
de caducidade.

Processo n.º 852/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria de Fátima de Oliveira Pereira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA, melhor identificada nos autos, deduziu opo-

sição à execução fiscal n.º 0418 200601112031, contra si instaurada por divida no valor de 1.287,96€ 
referente a IRS do ano de 2002.

Por sentença de 7 de Abril de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, depois de efectuar 
o julgamento de que a oponente é parte legítima na execução, julgou a oposição procedente por não ter 
ocorrido a notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade e declarou extinta a execução 
instaurada contra a oponente.

Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

I - Na douta sentença recorrida julgou -se procedente a oposição deduzida pela oponente, enten-
dendo o Tribunal a quo que a mesma não foi validamente notificada da liquidação em causa nos autos, 
e como tal caducou o direito à liquidação, nos termos do disposto no art. 45º, n.º 1 da LGT.

II - Porém, e salvo o devido respeito por opinião contrária, não pode a Fazenda Pública e tendo 
em conta os factos dados como provados na referida sentença, concordar com as conclusões a que se 
chegou na mesma e que determinaram a procedência da presente oposição.
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III. Com efeito, na douta sentença recorrida, o M.mo Juiz a quo, deu como provados, entre outros, 
os seguintes factos:

(...) 8. A notificação desta liquidação foi efectuada pelos Serviços Centrais, em 25 de Ou-
tubro de 2006, tendo sido concretizada em 14 de Novembro de 2006, através do registo privativo 
n.º RY35068993PT, de 06 de Novembro de 2006 - cfr. informação de fls. 42/43, e do ofício da FP de 
fls. 102, que aqui se dão por integralmente reproduzidos:

9. Após consulta às aludidas aplicações, a carta foi entregue pelos CTT aos seus destinatários, 
em 14 de Novembro de 2006, entre os quais se encontra a ora oponente (sublinhado nosso).

IV - Ora, e conforme resulta do probatório a liquidação correctiva de IRS do ano de 2002, em 
causa nos autos, foi notificada aos sujeitos passivos, entre eles a ora oponente, por registo privativo 
(RY35068993PT), datado de 06 -11 -2006, tendo sido concretizada em 14 -11 -2006,

V - ou seja, dentro do prazo de caducidade para liquidar o tributo que ocorreria em 31 -12 - 2006, 
atento o disposto no art. 45º n.º 1 da LGT.

VI - Entendeu, no entanto, o M.mo Juiz a quo, que a notificação efectuada à oponente não é válida, 
uma vez que a liquidação em causa nos autos deveria ter sido notificada por carta registada com aviso 
de recepção, nos termos do art. 38º, n.º 1 do CPPT, o que não aconteceu no caso sub júdice, concluindo:

(...) Assim, não tendo a Administração Fiscal efectuado a notificação por carta registada com 
aviso de recepção, significa que não se prova que a oponente tenha sido validamente notificada da 
liquidação do imposto devido no prazo legal.

VI - Ora, e como vem sendo Jurisprudência do STA (Entre outros o Ac. do STA, datado de 
08 -09 -2010, Proc. n.º 0437/10, disponível em www.dgsi.pt.), as formalidades da notificação  - no caso 
envio de carta registada com aviso de recepção  - apenas afectará a sua validade se não se comprovar 
que ela foi efectivamente realizada, pois as formalidades procedimentais são um meio para garantir 
objectivos e não finalidades em si mesmas.

VII) Na verdade, as formalidades procedimentais previstas na lei são essenciais, mas degradam -se 
em não essenciais se, apesar delas, for atingido o fim que a lei visava alcançar com a sua imposição  - no 
caso, levar ao conhecimento da oponente a liquidação em causa nos autos e os meios de reacção ao 
seu dispor para reagir desse acto tributário  - o que efectivamente aconteceu nos presentes autos.

VIII  - Assim, deve considerar -se sanada a irregularidade procedimental decorrente da não ob-
servância da forma legal da notificação pois foi atingida a mesma finalidade que se obteria com a 
notificação pela forma prevista na lei.  -

IX  - Por tudo o que ficou exposto, e tendo por base os factos dados como provados na douta 
sentença recorrida, teremos necessariamente que concluir que a oponente foi notificada da liquidação 
em crise nos autos dentro do prazo de caducidade.

Nestes termos e nos demais de direito que V. Ex.as doutamente suprirão, deve o presente recurso 
ser julgado procedente, revogando -se a douta decisão recorrida e substituindo -se por outra que julgue 
improcedente o presente processo de oposição assim se fazendo a costumada

JUSTIÇA
A recorrida não contra -alegou
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
1.As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art.684ºnº3 CPC/

art.2º alínea e) CPPT)
A notificação é um conceito normativo cujo conteúdo integra factos sujeitos a prova de ve-

rificação/inverificação: conhecimento pelo notificando de um facto ou do teor de um documento 
(art.35º n.º 1 CPPT);

O probatório da sentença regista como facto provado que a carta registada (para notifica-
ção da liquidação do imposto) foi entregue pelos CTT aos seus destinatários, neles se incluindo o 
oponente em 14.11.2006 (nºs 8/9)

Porém, na fundamentação jurídica afirma -se que a oponente não foi validamente notificada 
da liquidação; esta afirmação contém implícito um juízo fáctico, segundo o qual a oponente não 
tomou conhecimento do teor do acto tributário que lhe deveria ter sido transmitido pela notificação.

Assim sendo, a conclusão VII contraria aquele juízo fáctico implícito, ao alegar que a 
oponente tomou conhecimento do teor da liquidação e dos meios de reacção ao seu dispor, dela 
pretendendo a recorrente extrair consequência jurídica.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o 
STA  - secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para o seu co-
nhecimento e competente o TCA Norte (arts. 26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art.280º 
nº1 CPPT; cf.,em caso semelhante, pronúncia no sentido da incompetência do STA em razão da 
hierarquia  - decisão do relator em 6.01.2010 processo n.º 1200/09)

2.A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal de-
clarado competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
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O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do 
tribunal em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT) A competência dos tribunais da 
jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria 
(art.13º CPTA/ art.2º alínea c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA  - secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o 

conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Norte -secção de Contencioso Tributário.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A presente oposição tem por objecto a execução fiscal instaurada com base na certidão de dí-

vida n.º 2006/1176183, respeitante a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e dos juros 
compensatórios que lhe correspondem, do ano de 2002;

2. O processo executivo n.º 0418200601112031 foi instaurado no Serviço de Finanças de Braga -2, 
contra José Carlos de Oliveira Pereira e contra Maria de Fátima de Oliveira Pereira (Oponente), por 
dívida de IRS relativa ao ano de 2002.

3. A liquidação de IRS relativa ao ano de 2002 teve por base a declaração de rendimentos (Mod. 3), 
datada de 27 -02 -2004, encontrando -se assinada pela Oponente e pelo co -executado José Carlos de 
Oliveira Pereira.

4. Desta liquidação resultou um reembolso a favor dos sujeitos passivos de €7.347,30.
5. Entretanto, foi efectuada uma nova liquidação, uma vez que na primeira liquidação não haviam 

sido tidos em conta todos os rendimentos declarados na Declaração de IRS entregue pelos sujeitos 
passivos, tendo sido alterado o rendimento global de €40.897,67, para € 63.889,07.

6. Desta segunda liquidação resultou um imposto a entregar nos Cofres do Estado de €1.287,97.
7. A quantia exequenda resulta do imposto liquidado, acrescido dos montantes que haviam sido 

recebidos pelos sujeitos passivos, com base na 1ª liquidação efectuada.
8. A notificação desta liquidação foi efectuada pelos Serviços Centrais, em 25 de Outubro de 2006, 

tendo sido concretizada em 14 de Novembro de 2006, através do registo privativo n.º RY35068993PT, 
de 06 de Novembro de 2006  - cfr. informação de fls. 42/43, e do ofício da FP de fls. 102, que aqui se 
dão por integralmente reproduzidos;

9. Após consulta às aludidas aplicações, a carta foi entregue pelos CTT aos seus destinatários, em 
14 de Novembro de 2006, entre os quais se encontra a ora oponente;

10. A oponente divorciou -se do seu ex -marido em 10.01.2003;
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da oposição considerou -se na decisão recorrida o seguinte 

destacando -se os trechos mais significativos:
(…)
Entre os vários argumentos esgrimidos pela oponente, sustenta esta não ser parte legítima.
Vejamos se lhe assiste razão, nesta parte:
(…).
A oponente é, portanto, parte legitima na execução e o que ela pretende discutir não é a sua 

legitimidade mas sim, como bem sustenta a Fazenda Pública na sua contestação (sendo nisso 
secundada pela Dª Mª” do Ministério Público), a legalidade em concreto da liquidação o que 
constitui fundamento de impugnação e não de oposição.

A oponente alega, ainda, a falta de notificação da liquidação, ou melhor, a existência de 
irregularidade essencial na notificação.

Vejamos:
Conforme resulta dos autos, a liquidação correctiva de IRS aqui em causa, onde foi apurada 

quantia exequente, foi processada em 25 de Outubro de 2006 e notificada aos sujeitos passivos 
por registo privativo remetido em de 6 de Novembro de 2006 (RY 385068993PT).

Conforme bem frisado pela D.a M.a do Ministério Público, no seu douto parecer a questão 
que cumpre apurar é se estamos perante um acto ou uma decisão susceptível de alterar a situação 
tributária do contribuinte.

Ora:
A liquidação de imposto pela administração fiscal deveria ter sido notificada ao contribuinte 

por carta registada com aviso de recepção, ao abrigo do disposto no art. 38º, n.º l do CPPT, já 
que a mesma é susceptível de alterar a situação tributária do contribuinte.

Diz este artigo 38º, n.º l, do CPPT que:
“/  - As notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de re-

cepção, sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação 
tributária dos contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou 
diligências.

(...)”
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(negrito, itálico e sublinhados são sempre nossos)
Assim, não tendo a Administração Fiscal efectuado a notificação por carta registada com 

aviso de recepção, significa que não se prova que a oponente tenha sido validamente notificada 
da liquidação do imposto devido no prazo legal.

Ora, neste ponto teremos de convocar o que nos diz o art.º 45º, n.º l da LGT, que nos diz que:
“/. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada 

ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
Cominado o que acima vem transcrito com a factualidade exarada acima, teremos de concluir 

que não tendo sido a oponente validamente notificada da liquidação, a possibilidade de exercer 
esse direito caducou.

Assim sendo, nesta parte, procede a argumentação da oponente e, com ela, a presente opo-
sição, cumprindo extinguir a execução, contra si instaurada, em conformidade.

(…)
DECIDINDO NESTE STA
Cumpre em primeiro lugar afirmar a competência deste STA em razão da hierarquia na conside-

ração de que verdadeiramente não está em causa a fixação de matéria de facto.
A matéria de facto que vem fixada, verdadeiramente não é questionada. A afirmação da recorrente 

inserta na conclusão VII de que a oponente tomou conhecimento do teor da liquidação e dos meios 
de reacção ao seu dispor está em consonância com o facto fixado em 9) do probatório de que “(…)a 
carta foi entregue pelos CTT aos seus destinatários, em 14 de Novembro de 2006, entre os quais se 
encontra a ora oponente”;

E, embora na fundamentação jurídica da sentença se afirme que a oponente não foi validamente 
notificada da liquidação; esta afirmação baseia -se na factualidade fixada que revela a não observância 
de forma quanto à exigência legal, no caso concreto de notificação por carta registada com aviso de 
recepção. Porém, dando atenção a tal fundamentação entendemos que não pode considerar -se que 
contenha implícito um juízo fáctico, segundo o qual a oponente não tomou conhecimento do teor do 
acto tributário que lhe deveria ter sido transmitido pela notificação. Está apenas em causa a retirada 
de efeitos jurídicos a partir da inobservância do formalismo legal quanto à forma de notificação (a 
invalidade da notificação). Assim sendo, estamos no campo da matéria de direito sendo competente 
este STA em razão da hierarquia para conhecer do recurso.

E, conhecendo:
A liquidação correctiva de IRS do ano de 2002, em causa nos autos, foi notificada aos sujeitos 

passivos, entre eles a ora oponente, por registo privativo (RY35068993PT), datado de 06 -11 -2006, tendo 
sido concretizada em 14 -11 -2006, portanto, dentro do prazo de caducidade para liquidar o tributo que 
ocorreria em 31 -12 - 2006, atento o disposto no art. 45º n.º 1 da LGT.

É certo que tal notificação não sucedeu por carta registada com aviso de recepção, como impu-
nham o art. 38º, n.º 1 do CPPT e 149º, n.º 2 do CIRS. E, daí que a decisão recorrida tenha afirmado 
que não se prova que a oponente tenha sido validamente notificada da liquidação do imposto devido 
no prazo legal.

Mas não acompanhamos inteiramente esta asserção. A recorrente foi notificada e, disso não há 
qualquer dúvida.

Se o foi validamente é já um juízo conclusivo decorrente dos termos em que sucedeu a notificação, 
por contraposição com as exigências legais determinadas para a mesma.

E o que aqui nos deve ocupar é apenas saber se tal notificação se deve ter por válida apesar de 
não ter sido observada a forma legal prevista para a sua efectivação.

A resposta tem de ser afirmativa na consideração de que apesar da preterição da forma legal foi 
alcançado o fim que as formalidades preteridas visavam assegurar que era levar ao conhecimento da 
oponente a liquidação em causa. Neste sentido Jorge Lopes de Sousa em anotação 3 ao artº 38º do 
CPPT 4ª edição 2003 a fls. 223 “(..) se fosse enviada carta registada para a notificação dessas liqui-
dações e se provasse que a carta foi efectivamente recebida, não deixaria de considerar -se efectuada 
a notificação”.

Nestas circunstâncias a formalidade legal preterida degradou -se em formalidade não essencial 
e por isso a notificação deve ter -se como validamente efectuada dentro do prazo de caducidade. De 
facto, as formalidades procedimentais previstas na lei são essenciais, mas degradam -se em não essen-
ciais se, apesar delas, for atingido o fim que a lei visava alcançar com a sua imposição  - Nesta linha 
de entendimento o acórdão deste STA, referido pela recorrente Ac. de 08 -09 -2010, Proc. n.º 0437/10, 
disponível em www.dgsi.pt.. VII)

No caso, tendo em atenção o já referido ponto 9) do probatório somos levados a considerar que foi 
dada a conhecer à oponente a liquidação em causa nos autos e os meios de reacção ao seu dispor para 
reagir desse acto tributário. Assim, temos de considerar sanada a irregularidade procedimental decorrente 
da não observância da forma legal da notificação através de carta registada com aviso de recepção pois 
foi atingida a mesma finalidade que se obteria com a notificação pela forma prevista na lei.
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E, assim sendo a decisão recorrida não se pode manter.
4 DECISÃO: Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na parte em que vinha questionada, 
julgando -se totalmente improcedente a oposição.

Sem custas neste STA, sendo as custas da 1ª Instância, devidas pela oponente. (A recorrida não 
contra -alegou no STA).

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Imposto de mais valias. Encargos de mais valias. IRS. Regime transitório.

Sumário:

 I — Se os ganhos obtidos com a venda de um imóvel antes da entrada em vigor do 
código do IRS estiverem sujeitos a encargos de mais -valias não estão sujeitos ao 
IMV e, consequentemente, não estão sujeitos a IRS, ainda que a venda ocorra já 
no domínio do CIRS, por força do regime transitório do art. 5º do DL n.º 442 -A/88, 
de 30/11 que o aprovou.

Processo n.º 923/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrida: Maria Odete Farreu Cabrita.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
Maria Odete Farreu Cabrita, com os sinais nos autos, veio deduzir IMPUGNAÇÃO JUDICIAL, 

na sequência da notificação do indeferimento do recurso hierárquico que apresentou, contra a liquidação 
adicional de IRS do ano de 2001, no valor de €52.406,19.

Por sentença, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, foi julgada procedente a 
referida impugnação, tendo reagido a Fazenda Pública com a interposição do presente recurso cujas 
alegações integram as seguintes conclusões:

I. O regime transitório da categoria G, previsto no n.º 1 do art.º 5º, do Decreto -Lei n.º 442 -A188, 
de 30 de Novembro, não tem aplicação na situação em apreço, pois os ganhos obtidos devidos por 
aquela alienação já estavam sujeitos a tributação nos termos do disposto no art.º 1.º do CIMV, caso se 
verificassem antes da entrada em vigor do CIRS;

lI. A tributação dos ganhos obtidos pelo impugnante, resultantes da transmissão em 2001/07/27, 
de um lote de terreno para construção, está correcta e é legal, pois os mesmos constituem rendimento 
da Categoria “G” — Mais valias, tal como dispõe o art.º 10.º do CIRS, devendo por isso manter -se na 
ordem jurídica a liquidação impugnada;

III. Decidiu mal o Tribunal “a quo” ao julgar procedente a impugnação, violando assim a norma 
da alínea a), do n.º 1, do art.º 10.º do CIRS

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer -se a V.ªs Ex.ªs se dignem julgar PRO-
CEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora 
recorrida, revogada e substituída por douto Acórdão que julgue improcedente a impugnação, tudo com 
as devidas consequências legais.

A recorrida Maria Odete Farreu Cabrita, formulou contra -alegações, onde conclui do modo 
que segue:

A) O imposto de Mais -Valias incidia sobre os ganhos realizados através da transmissão onerosa 
de terrenos para construção, desde que dessa transmissão resultassem ganhos não sujeitos a encargos 
de Mais -Valias ou Contribuição Industrial.
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B) Existindo sujeição a encargo de mais -valias ou contribuição industrial, ficavam os ganhos ob-
tidos fora da incidência do Imposto de Mais -Valias, afastando assim a lei, a possibilidade de uma dupla 
tributação, (neste sentido, vide, entre outros, o Acórdão do Pleno do STA de 14 de Junho de 1984).

C) O vocábulo “não sujeitos” ínsito no art. 1º do CIMV deve ser interpretado no âmbito da 
“sujeição” aos encargos e não como seu “pagamento”, a tal obriga a presunção do art. 9º do CC e o 
elemento sistemático.

D) Para que não existisse sujeição a Imposto de Mais Valias, não era necessário que o encargo 
de Mais -Valias tivesse sido liquidado ou cobrado, pois foi o próprio legislador que aceitou a simples 
incidência do encargo como bastante para afastar a mais valia do imposto (neste sentido, vide, entre 
outros, o Acórdão do Pleno do STA de 11/04/84).

E) O terreno para construção adquirido em 1971 e assim declarado no título aquisitivo, sito no 
concelho de Montijo, inserido na área valorizada pela construção da ponte sobre o Rio Tejo, definida 
pela Lei n.º 2099 de 14/08/59 estava sujeito em abstracto ao encargo de Mais -Valias referido no art. 4º 
do Decreto -Lei nº41616, de 10 -05 -58.

F) Sendo a mera incidência de encargo de Mais -Valias suficiente para afastar a sujeição a Imposto 
de Mais Valias, carece de qualquer fundamento o entendimento preconizado pela Fazenda Pública, no 
sentido de que nos presentes autos está em causa a venda de um lote de terreno que em sede de Imposto 
de Mais -Valias era tributada.

G) A jurisprudência vertida no Acórdão do STA de 12/12/2006, proferido no Recurso nº01100/05, 
ao contrário do propugnado pela Fazenda Pública não é aplicável no caso sub judice.

H) De facto, o imóvel na génese da tributação cuja legalidade naquele Acórdão é apreciada, situa-
-se no município de Santa Maria da Feira, não tendo sido beneficiado pela construção da ponte sobre 
o Rio Tejo.

I) Para que seja arredada a sujeição a Imposto de Mais -Valias, basta a sujeição ao encargo de 
Mais -Valias resultante do art. 4º do Decreto -Lei n.º 41616, não sendo necessária a sujeição ao tributo 
decorrente do artº. 17º da Lei 2030.

J) Sendo que, no presente caso não existia sujeição a tributação em sede de Imposto de Mais-
-Valias, delimitada negativamente pela sujeição ao encargo de Mais -Valias por força do art. 1 do 
CIMV, à transmissão ocorrida em 2001 aproveita a exclusão de tributação prevista no art. 5º do DL 
n.º 442 -A/88 de 30 de Novembro.

K) Pelo que, ao contrário do defendido pela Fazenda Pública, a alienação onerosa do direito de 
propriedade por parte da recorrida, não consubstancia rendimento da Categoria “G” (Mais -Valias), 
como dispõe o art. 10º do CIRS.

L) Assim, a douta Sentença recorrida ao julgar procedente a impugnação judicial deduzida pela 
requerida não merece qualquer censura, devendo permanecer na ordem jurídica.

Nestes termos, atentos os fundamentos expendidos, nos melhores de direito, sempre com o douto 
suprimento de Vossas Excelências, deve o recurso interposto pela Fazenda Pública ser julgado impro-
cedente, pelas razões expendidas, e em consequência, mantida a douta Sentença do Tribunal “a quo”, 
na ordem jurídica, com todas as consequências legais daí advindas.

O EMMP neste Supremo Tribunal não se pronunciou.
Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. Em 26.10.1971, foi celebrada a escritura de compra e venda da parcela de terreno destinada a 

construção a destacar do prédio rústico sito no Pau Queimado, freguesia e concelho do Montijo, inscrito 
na respectiva matriz sob o artigo 911, descrito na Conservatória do Registo Predial do Montijo sob o 
número 3450 a fls. 156 do livro B 9, pelo valor de Esc.: 162.425$00 (cfr. doc. junto a fls. 42 a 45 do 
processo instrutor junto aos autos);

2. Por escritura de 27 de Julho de 2001, o imóvel identificado no ponto 1 foi vendido pela impugnante 
e outros a “Salvador Caetano Comercio de Automóveis, S.A. pelo montante de Esc.: 170.000.000$00 
(cfr. doc. junto a fls. 25 do processo administrativo apenso);

3. Em 2002, a impugnante procedeu a entrega da sua declaração modelo 3 de IRS referente ao 
exercício de 2001, sem o anexo Mais Valias (cfr. doc. junto a fls. 25 do processo administrativo apenso);

4. Em 08.11.2005, foi elaborado o Relatório da Inspecção Tributária decorrente da análise interna 
efectuada à sua declaração modelo 3 de IRS referente ao exercício de 2001, procedendo a correcções 
por omissões de ganhos de mais valias decorrentes da venda do lote de terreno para construção melhor 
identificado em 1 (cfr. doc. junto a fls. 22 a 26 do processo administrativo apenso, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido);

5. Por ofício de 16.11.2005, foi a impugnante notificada das correcções efectuadas à sua declaração 
modelo 3 de IRS referente ao exercido de 2001, recorrentes do Relatório identificado no ponto anterior 
(cfr. doc. junto a fls. 20 do processo administrativo apenso);
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6. Em 28.11.2005, foi efectuada a liquidação adicional de IRS da impugnante, de acordo com a 
qual foi apurado imposto a pagar no montante de € 52.406,19, por inclusão da mais -valia decorrente 
da venda do imóvel identificado em 1 (cfr. doc. junto a fls. 9 do processo administrativo apenso);

7. Em 08.04.2006, a impugnante apresentou reclamação graciosa da liquidação adicional iden-
tificada no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 2 e ss. do processo de reclamação graciosa junto aos 
presentes autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);

8. Por despacho de 10.07.2007, foi indeferida a Reclamação graciosa identificada no ponto anterior 
(cfr. doc. junto a fls. 83 do processo de reclamação junto aos autos);

9. Em 27.07.2007, a impugnante apresentou recurso hierárquico do indeferimento da reclamação 
graciosa por si deduzida (cfr. doc. junto a fls. não numeradas do processo de recurso hierárquico junto 
aos autos);

10. Por despacho de 15.05.2008, do Chefe de Divisão de Administração II da Direcção de Serviços 
do IRS, por subdelegação do Subdirector -Geral, foi indeferido o recurso hierárquico identificado no 
ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. não numeradas do processo de recurso hierárquico junto aos autos).

3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da impugnação considerou -se na sentença recorrida o seguinte:
“Interessa determinar se o regime transitório da categoria G, previsto no n.º 1, do artº 5º, 

do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, que aprovou CIRS, tem ou não aplicação na 
situação em apreço.

Dispõe o mencionado preceito legal, no seu n.º 1, que: “Os ganhos que não eram, sujeitos ao 
imposto de mais -valias, criado pelo código aprovado pelo Decreto - Lei nº46373, de 9 de Junho de 
1965, só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se 
houver efectuado depois da entrada em vigor deste Código”.

Vejamos.
Ficou provado nos autos que o terreno para construção aqui em causa foi adquirido em 

26.10.71 e vendido em 27.7.2001.
Considerando a data de aquisição do prédio há que atentar no regime transitório previsto 

no artº 5º do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30.11, supra citado.
Ora, o artº 1º, n.º 1, do Código do Imposto de Mais Valias, estabelece quais os ganhos que 

não se encontravam sujeitos ao imposto de mais -valias, criado por esse código (aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 46373, de 9 de Junho de 1965). Com efeito, segundo esta norma o imposto de 
mais -valias incidia sobre os ganhos realizados através da transmissão onerosa de terreno para 
construção, qualquer que seja o título por que se opere desde que dessa transmissão resultem 
ganhos não sujeitos a encargos de mais valia previstos no art. 17..., ou no artº 4º do DL nº41.616 
de 10.05.1958, ou os ganhos realizados não tenham a natureza de rendimentos tributáveis em 
contribuição industrial.

Afastou, deste jeito, a lei, a possibilidade de uma dupla tributação, pois sendo os ganhos 
alcançados pelo encargo de mais -valias ou pela contribuição industrial, ficam, logo por isso, fora 
da incidência do imposto de mais -valias (cfr. Acórdão do Pleno do STA de 14 de Junho de 1984, 
in AD, 1º. 278).

Por outro lado, o próprio legislador fiscal, com o n.º 1 do artº 1º do CIMV aceitou a simples 
incidência do encargo como bastante para afastar a mais valia do imposto, assim se desinteres-
sando de tudo o mais que, quanto ao primeiro, se seguisse, designadamente não sendo necessário 
que o encargo tenha sido liquidado ou cobrado para que tal afastamento ocorra. (cfr. Acórdão 
do Pleno do STA de 1114/84, in AD n.º 260).

Ora, no caso dos autos, eram devidos encargos de mais valia na sequência da
valorização dos terrenos pela construção da Ponte 25 de Abril e seus acessos (artº 4º do 

Decreto -Lei n.º 41616), sendo que nos termos do n.º 1 do artº 2º do Decreto -Lei nº46950, de 9 de 
Abril de 1966, se considerou como área valorizada, toda a zona sul do Tejo, definida pela Lei 
n.º 2099, de 14 de Agosto de 1959, sendo o Montijo, concelho onde se situa o imóvel em causa, 
uma dessas zonas.

Assim, o terreno em causa situado no concelho do Montijo, estava sujeito ao encargo de 
mais valia (cfr. artº 4º do DL 41616 e artº 2º, n.º 1, do DL 46950, de 09.04.1966) e, por isso, não 
estavam sujeitos a imposto de mais valias os ganhos sujeitos àquele encargo (cfr. art. 1º, n.º 1, 
do CJMV).

A propósito de caso idêntico ao dos autos pronunciou -se o Acórdão do STA de 29/03/2006, 
no recurso n.º 1213/05, in www.dgsiljsta.pt., com cuja doutrina se concorda, sem reservas, pelo 
que se transcreve:

“(..) À data, o art. 10º, n.º 1, a) do CIRS dispunha que “constituem mais -valias os ganhos obtidos 
que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais ou agrícolas, resultem de alienação 
onerosa de direitos reais sobre bens imóveis “. E, atenta a data de aquisição do prédio (24/5/84) há 
que atentar no regime transitório previsto no art. 5º do Dec -Lei n.º 442 -A/88, de 30/11, segundo o 
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qual “os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais -valias, criado pelo Código aprovado pelo 
Dec -Lei nº46.373, de 9/6/65, só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja 
transmissão provêem se houver efectuado depois da entrada em vigor deste Código

Cotejando os artigos legais pertinentes (art. 1º do CIMV e o art. 17º da Lei n.º 2030, de 22/1/48), 
a Mm. Juiz conclui que os ganhos obtidos pela venda aqui em causa não ficam sujeitos a IRS.

Depois de chamar à colação o art. 1º do CIMV segundo o qual tal imposto incide sobre os ga-
nhos de “... transmissão onerosa de terrenos para construção (...) quando dela resultem ganhos não 
sujeitos a encargos de mais valias previstos no artigo 17ºda Lei nº2030, de 22 de Janeiro de 1948” 
e este artigo 17º da Lei nº2030 segundo o qual “os prédios rústicos não expropriados quando, por 
virtude de obras de urbanização (...) aumentem consideravelmente de valor pela possibilidade da 
sua aplicação como terrenos de construção urbana ficam sujeitos a um encargo de mais valia... “, 
a Mm. Juiz conclui que não há lugar a tributação por isso que, estando nós perante prédio rústico 
que, por virtude de obras de urbanização, ficou sujeito a encargos de mais -valia, está afastada a 
respectiva incidência, pelo que os ganhos obtidos estão excluídos de tributação.

Que dizer?
Atentemos primeiro que é pacífico nos autos que, aquando da venda do prédio em 1996, o ter-

reno em causa é um terreno para construção. Assim o define o RFP na sua contestação e o aceita 
implicitamente a Mm. Juiz na sentença, sem reparo de quem quer que seja.

Pois bem.
Vejamos.
O imposto de mais -valias incidia sobre os ganhos realizados através da transmissão onerosa 

de terreno para construção, qualquer que seja o título porque se opere desde que dessa transmissão 
resultem ganhos não sujeitos a encargos de mais valia, ou os ganhos realizados não tenham a na-
tureza de rendimentos tributáveis em contribuição industrial.

Ou seja: o que o legislador pretendeu foi retirar da incidência do imposto sobre as mais valias 
os ganhos tributados quer pelo imposto da contribuição industrial, quer pelo imposto de encargos 
de mais -valias.

Daí se colige que se pretendeu afastar a possibilidade dos mesmos ganhos virem a ser atingidos 
mais do que uma vez: pelo encargo de mais -valias ou pela contribuição industrial e, ainda, pelo 
imposto de mais -valias. Sendo, portanto, os referidos ganhos alcançados pelo encargo de mais -valias 
ou pela contribuição industrial, ficam, logo por isso, fora da incidência do imposto de mais -valias 
— afastou, deste jeito, a lei a possibilidade de uma dupla tributação Acórdão do Pleno do STA de 14 
de Junho de 1984, in AD, no. 278.

Daí que, portanto, não seja necessário que o encargo tenha sido liquidado ou cobrado.
Foi o próprio legislador fiscal quem, com o n.º 1 do art. 1º do CIMV aceitou a simples incidência 

do encargo como bastante para afastar a mais vaia do imposto, assim se desinteressando de tudo o mais 
que, quanto ao primeiro, se seguisse Acórdão do Pleno do STA de 11/4/84, in AD nº. 280. Refira -se 
agora, num parêntesis, que não são apenas os encargos de mais -valias previstos expressamente na 
norma que vimos analisando que estavam fora da incidência do imposto de mais valias. Na verdade, 
há que considerar igualmente as situações descritas no art. 6º, n.º 1, do DL n.º 46.673 que estabelece 
que a licença de loteamento será titulada por alvará do qual constarão as obrigações que em face 
do estudo económico deve assumir, tais como o encargo de mais -valias (...). E tal encargo mostra -se 
incluído no nº1 do art. 1ºdo CIMV Acórdão do Pleno do STA de 11/6/81, in AD nº147.

Pretendia -se evitar a dupla tributação (em imposto de mais -valias e imposto de encargo de 
mais -valias) (...)“.

No caso em apreço, como vimos, o terreno em causa, situado no Montijo, estava sujeito ao 
encargo de mais valia previsto no artº 4º do DL 41616 e artº 2º, n.º 1, do DL 46950, de 09.04.1966.

Assim sendo, nos termos do art. 1º, n.º 1, do CIMV não estavam sujeitos a imposto de mais 
valias os ganhos sujeitos àquele encargo. Logo, fica arredada a sujeição a IRS na categoria G dos 
ganhos resultantes da alienação efectuada em 27.7.2001, atento o disposto no artº 5º do diploma 
que aprovou o código do IRS, dado que a aquisição do terreno para construção foi efectuada 
muito antes da entrada em vigor do CIRS.

Deste modo, o acto de liquidação impugnado padece na realidade do vício de violação de lei 
que lhe vem assacado, devendo, nessa medida, ser anulado”

DECIDINDO NESTE STA
Nos presentes autos discute -se, no essencial, se um terreno adquirido em 1971, situado no Con-

celho do Montijo, e vendido em 2001, estava ou não sujeito a Imposto de Mais Valias (IMV), antes 
da entrada em vigor do Código do IRS (CIRS), e se, consequentemente estão ou não sujeitos a IRS, 
os ganhos obtidos, com a sua venda em 2001, como rendimentos da categoria G, nos termos do artº 5º 
do CIRS.

Na sentença, supra destacada, julgou -se procedente a referida impugnação aceitando -se que no 
presente caso, o terreno em causa, situado no Montijo, estava sujeito ao encargo de mais valia previsto 
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no artº 4º do DL 41616 e artº 2º, n.º 1, do DL 46950, de 09.04.1966, pelo que, nos termos do art. 1º, 
n.º 1, do CIMV não estavam sujeitos a imposto de mais valias os ganhos sujeitos àquele encargo. Por-
tanto, decidiu -se pelo afastamento da sujeição a IRS na categoria G dos ganhos resultantes da alienação 
efectuada em 27.7.2001, atento o disposto no artº 5º do diploma que aprovou o código do IRS, dado 
que a aquisição do terreno para construção foi efectuada muito antes da entrada em vigor do CIRS.

É com este julgamento que a recorrente Fazenda Pública não se conforma nos termos expressos 
nas suas conclusões de recurso que delimitam o objecto do presente recurso.

A lei:
Tendo em conta o que se acabou de referir, importa considerar, a evolução legislativa.
O artº 1º do CIMV, dispunha:
“O imposto de mais -valias incide sobre os ganhos realizados através dos actos que a seguir se 

enumeram:
“1º. Transmissão onerosa de terrenos para construção, qualquer que seja o título por que se opere 

quando dela resultem ganhos não sujeitos a encargo de mais -valias previstos no art. 17º da Lei n.º 2030, 
de 22/1/48, ou no art. 4º do DL n.º 41.616, de 10/5/58, e que não tenham a natureza de rendimentos 
tributáveis em contribuição industrial.

“2º. Transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de elementos do activo 
imobilizado das empresas ou de bens ou valores por elas mantidos como reserva ou para fruição.

“3º. Trespasse de locais …
“4º. Aumento do capital das sociedades …
“…”.

Entrou depois em vigor o Código do IRS, que veio abolir, nomeadamente, o imposto de mais -valias, 
relativamente aos sujeitos passivos de tal imposto, mas regulando e tributando as mais valias em local 
próprio (Secção VI, art. 43º).

Sob a epígrafe “Mais -Valias”, o artigo 10.º do Código do IRS, na alínea a) do seu n.º 1, preceitua 
que «Constituem mais -valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresa-
riais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de alienação onerosa de direitos reais sobre bens 
imóveis».

Com a entrada em vigor do CIRS foi criada norma que contempla expressamente as situações 
anteriores.

Dispõe, com efeito, o art. 5º do DL n.º 442 -A/88, de 30/11 que aprovou o Código do IRS:
“1 - Os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais -valias, criado pelo Código aprovado 

pelo DL n.º 46.673, de 9/6/65, bem como os derivados da alienação a título oneroso de prédios rústicos 
afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes a uma actividade comercial ou 
industrial, exercida pelo respectivo proprietário, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou 
direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor deste Código”.

Esta norma delimitou negativamente o âmbito de incidência do n.º 1 do artigo 10.º do Código do 
IRS o qual procedeu a um alargamento da base de tributação do IRS, especificamente na componente 
de mais -valias

Portanto: a norma do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, visa 
afastar de sujeição a IRS os ganhos das vendas de imóveis, adquiridos antes da entrada em vigor do 
Código do IRS, que já não fossem sujeitos ao imposto de mais -valias criado pelo Código de Imposto 
de Mais -Valias aprovado pelo Decreto -Lei n.º 46 373, de 9 de Junho de 1965.

Cf. neste sentido os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 -6 -2004, 
29 -3 -2006, e 6 -6 -2007, proferidos nos recursos n.º 659/04, n.º 1213/05, e n.º 179/07, respectivamente.

Assim, do regime legal referido retiramos que:
 - os ganhos já sujeitos ao imposto de mais -valias encontrar -se -ão sujeitos a IRS, pela categoria G;
 - os ganhos não sujeitos a imposto de mais -valias, e decorrentes da alienação de bens ou de direitos 

que tenham sido adquiridos até 31 -12 -1988, não se encontrarão sujeitos a IRS;
 - os ganhos não sujeitos a imposto de mais -valias e decorrentes de alienação de bens ou direitos 

que tenham sido adquiridos depois da entrada em vigor do Código do IRS, encontrar -se -ão sujeitos a 
este imposto se forem enquadráveis nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo Código.

Importa agora analisar se este regime transitório da categoria G, previsto no citado n.º 1 do art.
º 5º, do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, tem ou não aplicação na situação em apreço, 
tese que a recorrente defende, em consequência da sua afirmação de que os ganhos obtidos por aquela 
alienação já estavam sujeitos a tributação nos termos do disposto no art.º 1.º do CIMV, caso se verifi-
cassem antes da entrada em vigor do CIRS pelo que a consideração do disposto no artº 10.º do CIRS, 
impõe na sua óptica a manutenção na ordem jurídica da liquidação impugnada sob pena de violação 
daquela norma.

Desde já se adianta que a recorrente não tem razão, como iremos demonstrar.
É que a aquisição em causa deve ter -se por enquadrada no regime transitório previsto no citado 

artº 5º do CIRS.



1078

No caso dos autos a aquisição foi efectuada em 1971, antes da entrada em vigor do CIRS, o qual 
entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1989, e portanto os ganhos obtidos com a venda dos terrenos só seriam 
sujeitos de IRS, se já fossem sujeitos a IMV na referida data de aquisição, o que não se nos afigura suceder.

Vejamos.
O n.º 1 do artº 1º do Decreto -Lei n.º 46373, de 9 de Junho de 1965, que aprovou o CIMV, refere 

que o imposto de mais valias incide sobre os ganhos realizados através de, nomeadamente, transmis-
são onerosa de terreno para construção (...) quando dela resultem ganhos não sujeitos a encargos de 
mais -valia previstos no artigo 17º da Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948, ou no artigo 4º do Decreto-
-Lei n.º 41616, de 10 de Maio de 1958, e que não tenham a natureza de rendimentos tributáveis em 
contribuição industrial.

Significa então que, se os ganhos estiverem sujeitos a encargos de mais -valias nos termos da le-
gislação ali referida não estão sujeitos ao IMV e, consequentemente, não estão sujeitos a IRS, porque 
o bem foi adquirido antes da entrada em vigor deste imposto.

Ora o artº 4º do Decreto -Lei n.º 41616, dispõe que “Ficam sujeitos ao encargo de mais -valia, nos 
termos da legislação aplicável, os terrenos da margem sul do Tejo situados na zona valorizada pela 
construção da ponte e dos seus acessos (...)”.

Por sua vez o Decreto -Lei n.º 46950, de 9 de Abril de 1966, dispõe no n.º 1 do seu artº 2º “Considera-
-se área valorizada toda a zona a sul do Tejo abrangida pelo Plano Director do Desenvolvimento 
Urbanístico da Região de Lisboa e definida nos termos da Lei n.º 2099, de 14 de Agosto de 1959, com 
os ajustamentos determinados ao abrigo do n.º 4 da base I da referida Lei”.

Do que se retira que está sujeita a encargos de mais -valias toda a zona a sul do Tejo abrangida 
pela citada Lei n.º 2099.

Na alínea b) do n.º 3 da Base I da Lei n.º 2099, refere -se que a região de Lisboa, para os fins desta 
lei, abrange os seguintes concelhos “b) No distrito de Setúbal: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, 
Montijo, (...)”.

Ora, o terreno em causa situa -se no Concelho do Montijo o qual é abrangido pela área valori-
zada, pelo Plano Director do Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa, e que sendo sujeito 
a encargos de mais -valia nos termos do artº 4º do Decreto -Lei n.º 41616, não está sujeito a IMV nos 
termos do n.º 1º do artº 1º do CIMV. Logo, não estando sujeito a IMV, e tendo sido adquirido antes da 
entrada em vigor do IRS, não está sujeito a este imposto.

Assim sendo deve ser julgado improcedente o presente recurso e mantida a sentença recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Graduação e verificação de créditos. Liquidação de julgado.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 2 do artigo 247.º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, e no regime anterior às alterações introduzidas pela lei nº55 -A/2010, de 
31 de Dezembro, como é o caso, a liquidação de créditos graduados e verificados 
é efectuada pelo tribunal onde corre o processo de execução fiscal, quando o 
processo a ele suba para efectuar a verificação e graduação de créditos.

 II — De acordo com aquele normativo no caso de o tribunal tributário de 1.ª instância 
não poder efectuar a liquidação por não dispor dos elementos necessários, solicitá-
-los -á ao órgão da execução fiscal para que lhos forneça no prazo que fixar.

Processo n.º 942/11 -30.
Recorrente: Banco Santander Totta, S. A.
Recorrido: Martins Leite & Pinto, L.da e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Banco Santander Totta, S.A., com os demais sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo 
Tribunal do despacho do Mº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela proferido em 
29.02.2011, despacho esse que indeferiu a reclamação por si apresentada por erro na liquidação dos cré-
ditos verificados e graduados por decisão de 31/10/2007 daquele Tribunal Administrativo e Fiscal.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. O Crédito Predial Português, S.A. alterou a sua denominação social para Banco Santander 

Totta, S.A., em 22.12.2004, por motivo de fusão e incorporação com transferência global do património 
das sociedades Banco Santander Portugal, S.A. e Banco Totta & Açores, S.A. na Companhia Geral do 
Crédito Predial Português, S.A. que passou a adoptar aquela denominação social, conforme se pode ver 
pela certidão permanente disponível na Internet sob o código 4532 -4371 -7056 www.portaldaemoresa.pt).

2. O aqui Recorrente reclamou os seus créditos, garantidos por hipoteca, tendo estes créditos 
sido liminarmente admitidos, não foram impugnados e foram julgados reconhecidos na sentença de 
graduação proferida a fls...., tal como foram reclamados.

3. Na sentença de graduação decidiu -se, e bem: “[e]m conformidade com o exposto, julgo reco-
nhecer os créditos reclamados e as respectivas garantias reais e graduá -los entre si e com os exequendos 
para serem pagos pelo produto da venda do bem penhorado, da seguinte forma; [...] em segundo lugar, 
por ordem dos respectivos registos, os créditos garantidos por penhoras e por hipoteca, nos termos do 
artigo 868º, n.º 1 e 822º, n.º 1, do CC”.

4. A sentença proferida está correcta: reconheceu e graduou o crédito do aqui Recorrente em 
conformidade com a hipoteca que invocou  - e que a sentença reconheceu. Esta sentença transitou em 
julgado e é irrecorrível, devendo, por isso, a liquidação do julgado ser estabelecida em conformidade 
com a sentença proferida.

5. Ora, o aqui Recorrente tinha hipoteca registada em primeiro lugar sobre a fracção que foi 
vendida nestes autos (hipoteca essa que, entretanto, foi cancelada nos termos do artigo 824º por força 
da venda ocorrida).

6. A hipoteca invocada pelo Banco Reclamante foi registada em 26.05.1995 sobre o prédio -mãe e 
está inscrita na Conservatória do Registo Predial sob a cota C -3, Ap. 05/260595, o que está doutamente 
reconhecido nos termos atrás descritos na sentença de graduação que transitou em julgado.

7. Se o crédito do aqui Recorrente não tivesse a garantida de hipoteca, nem sequer tinha sido 
reconhecido e graduado, pois, foi por causa da hipoteca existente que o Recorrente reclamou e o seu 
crédito foi reconhecido e graduado.

8. Certamente por lapso na interpretação ou leitura da referida certidão não se atendeu à hipoteca 
existente e anterior à penhora da Fazenda Nacional sobre o “prédio mãe”, uma vez que a referida hipoteca 
está registada sobre esse prédio -mãe e abrange a fraccão AK que foi vendida na execução fiscal.

9. Ou seja, a invocada hipoteca a favor do ex -CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS, incidente 
sobre o prédio -mãe — é anterior à penhora F -1 da Fazenda Nacional.

10. Resultando da sentença de graduação que os créditos (à excepção da Contribuição Autárquica) 
são pagos de acordo com a ordem dos respectivos registos, o rateio efectuado assenta num lapso mani-
festo na leitura / interpretação da referida certidão, pelo que se requer a sua rectificação de forma a que 
os créditos do aqui Recorrente sejam pagos em segundo lugar, a seguir aos créditos por Contribuição 
Autárquica, por ser essa a ordem dos respectivos registos.

11. O despacho de que ora se recorre não olhou, simplesmente, para a certidão do prédio principal, 
tendo -se limitado a analisar a certidão da fracção vendida em execução fiscal.

12. E, por isso, erradamente conclui que não existe qualquer hipoteca a favor do Recorrente que 
possa ser invocada para fundamentar o pagamento com prioridade em relação às penhoras da Fazenda 
Nacional.

13. Mais refere o despacho de que se recorre que o Reclamante invoca a hipoteca e que esta se 
encontra definitivamente registada “mas não diz quando e não junta prova de tal inscrição no registo”, 
sendo certo que o momento para apreciar a existência da hipoteca do aqui Recorrente está ultrapassado! 
A hipoteca do aqui Recorrente e os respectivos créditos foram graduados e reconhecidos.

14. Aliás, se a convicção do tribunal fosse a de que o aqui Recorrente não tinha invocado a hipo-
teca, o crédito deste não deveria ter sido reconhecido  - e foi!

15. De qualquer modo, a certidão predial comprovativa do registo da hipoteca a favor do aqui 
Recorrente já se encontrava junta aos autos de execução fiscal onde o Recorrente reclamou créditos, 
aliás na sequência de citação de credores que lhe foi dirigida, precisamente por ter hipoteca registada 
a seu favor.

16. Não está aqui em causa a discussão quanto à sentença de graduação e verificação de créditos, 
pois essa, de acordo com a lei, embora de uma forma vaga, gradua os créditos “de acordo com a ordem 
dos respectivos registos”.
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17. Ora, o rateio não está de acordo com a sentença de graduação, porquanto não atende à ordem 
dos respectivos registos: não atende à hipoteca existente sobre o prédio de que faz parte a fracção 
vendida em execução fiscal.

18. Não se põe, portanto, em causa a sentença de graduação que está correcta e é irrecorrível, 
atento o trânsito em julgado; o que se põe em causa é a interpretação dessa sentença de graduação 
feita aquando do rateio elaborada pela secretaria, pois não atende à “ordem das respectivas registos”, 
desconsiderando a regista da hipoteca da aqui Recorrente.

19. Deve, portanto, o despacho proferido ser substituído por outro que ordene a rectificação da liqui-
dação do julgado, passando a constar, em conformidade com a sentença de graduação, que o crédito do 
aqui Recorrente deve ser pago em segundo lugar, a seguir aos créditos de contribuição autárquica.»

II – Não foram apresentadas contra alegações.
III -O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido do provimento 

do recurso, argumentando, em síntese, que a invocação na decisão de indeferimento da reclamação de 
inexistência de prova de inscrição do registo da hipoteca é improcedente, na medida em que:

a) a graduação do crédito hipotecário pressupõe o seu registo sob pena de ineficácia, mesmo em 
relação às partes (art.687º CCivil)

b) a petição de reclamação do crédito vem acompanhada de cópia de contrato de abertura de 
crédito onde se identifica o registo da hipoteca (fls. 34)

c) do processo de execução fiscal apenso igualmente consta o registo da hipoteca, em cópia conforme 
ao original de todas as inscrições e averbamentos respeitantes à fracção autónoma penhorada (fls. 199)

IV – É o seguinte o teor do despacho recorrido (fls.123 -124): «Notificado da conta de custas e 
liquidação do julgado vem Banco Santander Totta, SA  - designação que resulta da fusão e incorpo-
ração, de entre outros, do Crédito Predial Português, SA (CPP)  - deduzir a reclamação que consta a 
fls. 101ss dos presentes autos.

Mas não se afigura que tendo em consideração os elementos constantes dos autos, nomeadamente 
as certidões de registos de penhoras e de hipotecas, e é com esses que o juiz tem de decidir, que a li-
quidação do julgado pudesse ter sido outra. Veja -se que a certidão de fls 18 e 19 tem registos de duas 
penhoras a favor da FP em 16/05/00, registo de hipoteca a favor do CDSS de 09/03/01, registo de pe-
nhora a favor do BPA de 04/07/01 e registo de penhora a favor da FP de 12/10/01. Nada mais. Aliás, na 
sua reclamação de crédito, o CPP, agora Santander, invoca que a hipoteca se encontra definitivamente 
registada a favor do reclamante, mas não diz quando e não junta prova de tal inscrição no registo.

Pelo que se não afigura ter havido erro na elaboração da liquidação do julgado. Atender a recla-
mação do aqui reclamante Banco Santander seria atender a novos elementos de prova extemporanea-
mente apresentados e depois de se ter esgotado o poder jurisdicional do juiz. Seria reabrir a discussão 
da fase de verificação e graduação de créditos. Por isso, esgotado que está o poder jurisdicional do 
juiz e tendo em conta que inexiste erro na elaboração de julgado, impõe -se indeferir a reclamação 
deduzida, o que determino.

Em conformidade com o exposto, julgo indeferir a reclamação deduzida.
Notifique. D.N.»
V - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
A questão objecto do recurso consiste em saber se houve (ou não) erro na liquidação do julgado, 

resultante da verificação e graduação de créditos.
A recorrente não põe em causa a sentença de graduação e verificação de créditos (fls. 77 e segts), 

pois considera que está correcta sendo esta irrecorrível, atento ao trânsito em julgado, o que põe em 
causa é a liquidação dos créditos verificados e graduados. Isto porque, segundo alega, não atende “à 
ordem dos respectivos registos”, nomeadamente à hipoteca existente sobre o prédio de que faz parte a 
fracção vendida em execução fiscal.

Com efeito a recorrente, notificada da conta de custas e da liquidação de julgado subsequente à 
sentença de graduação de créditos proferida nos autos de reclamação de créditos n.º 22/03, reclamou 
da mesma invocando que tinha hipoteca registada em primeiro lugar sobre a fracção vendida nos autos 
de processo de execução fiscal apensos, hipoteca essa registada em 26.05.1995 sobre o prédio -mãe, e 
portanto muito anterior ao registo da penhora da Fazenda Pública sobre a mesma fracção.

Juntou para o efeito certidão da Conservatória do Registo Predial de Vila Pouca de Aguiar (fls. 103 
e segs).

Por sua vez, o tribunal a quo, no despacho recorrido, desconsiderou a certidão predial do prédio 
do qual faz parte a fracção vendida, apresentada pela recorrente na sua reclamação, por julgar tratar -se 
de um novo elemento de prova extemporaneamente apresentado.

Contra o assim decidido insurge -se a recorrente alegando que a certidão predial comprovativa 
do registo da hipoteca a seu favor já se encontrava junta aos autos de execução fiscal onde reclamou 
créditos, aliás na sequência de citação de credores que lhe foi dirigida, precisamente por ter hipoteca 
registada a seu favor. E que, consequentemente, o rateio não está de acordo com a sentença de gra-
duação, porquanto não atende à ordem dos respectivos registos.
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Vejamos.
Nos termos do n.º 2 do artº 247º do Código de Procedimento e Processo Tributário, e no regime 

anterior às alterações introduzidas pela lei nº55 -A/2010, de 31 de Dezembro, como é o caso, a liquidação 
de créditos graduados e verificados é efectuada pelo tribunal onde corre o processo de execução fiscal, 
quando o processo a ele suba para efectuar a verificação e graduação de créditos.

De acordo com aquele normativo no caso de o tribunal tributário de 1.ª instância não poder efectuar 
a liquidação por não dispor dos elementos necessários, solicitá -los -á ao órgão da execução fiscal para 
que lhos forneça no prazo que fixar.

Do exposto resulta que o tribunal, a quem incumbe fazer a conta do processo de verificação e 
graduação de créditos, bem como a liquidação destes, deverá solicitar à Administração Tributária, o 
envio dos elementos para tanto necessários(1).

No caso concreto, como vimos, o despacho objecto de recurso desconsiderou a certidão predial 
do prédio do qual faz parte a fracção vendida, apresentada pela recorrente na sua reclamação, por julgar 
tratar -se de um novo elemento de prova extemporaneamente apresentado.

Mas não andou bem aqui a decisão recorrida, incorrendo em manifesto equívoco, porque esses 
elementos já se encontravam juntos ao processo de execução fiscal, não havendo sequer necessidade 
de os solicitar.

Como salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu douto parecer, a petição de reclamação 
do crédito vem acompanhada de cópia de contrato de abertura de crédito onde se identifica o registo 
da hipoteca (fls. 34), e, para além do mais, a graduação do crédito hipotecário pressupõe o seu registo 
sob pena de ineficácia, mesmo em relação às partes (art.687º CCivil)

Por outro lado, como também atentamente notam o Ministério Público e a recorrente, do processo 
de execução fiscal apenso constava já o registo da hipoteca, em cópia conforme ao original de todas as 
inscrições e averbamentos respeitantes à fracção autónoma penhorada (fls. 199)

Assim, constata -se da referida certidão, junta a fls. 196 e segs., que a hipoteca invocada pelo 
banco recorrente foi registada em 26.05.1995 sobre o prédio -mãe e inscrita na Conservatória do Registo 
Predial sob a cota C -3, Ap. 05/260595 (cf. fls. 199).

Por sua vez o registo das penhoras efectuadas pela Fazenda Nacional e incidentes sobre a fracção 
consta das quotas F -1 e F -2, naquela certidão, e data de 16.05.2000 (cf. fls. 197 v.)

Haverá, pois, que dar provimento ao recurso, já que o crédito da recorrente garantido por hipoteca 
registada em 26.05.1995 (inscrição C -3 Ap.05/260595 - certidão fls. 105 e de fls. 196 e segs. do processo 
de execução fiscal) tem preferência no pagamento sobre o crédito da Fazenda Pública garantido por 
penhora registada em 16.05.2000 (inscrição F -1 Ap.03/160500 - certidão fls.18/19 de fls. 196 e segs. 
do processo de execução fiscal), em conformidade com a graduação de créditos efectuada por sentença 
transitada em julgado e com o regime legal aplicável (arts.686º nº1 e 822º Código Civil)

O despacho recorrido, que assim não entendeu não pode, portanto, manter -se.
VI. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho recorrido, 
e ordenar a reforma da liquidação do julgado, dando preferência no pagamento ao crédito hipotecário 
da recorrente, nos termos acima indicados.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Dulce Neto — Francisco Rothes.

(1) (Vide, neste sentido, Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. IV, pag. 106.) 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Revisão da matéria colectável. Responsável subsidiário. Inimpugnabilidade.

Sumário:

 I — A revisão administrativa da matéria colectável é o preliminar indispensável da 
impugnação judicial da liquidação com fundamento na errónea quantificação 
da matéria colectável e/ou na não verificação dos pressupostos de determinação 
indirecta da matéria colectável.
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 II — Se o pedido de revisão for formulado pelo responsável subsidiário, a liquidação 
não produz efeitos relativamente aos revertidos enquanto não houver decisão sobre 
o pedido de revisão.

 III — O facto de na pendência da impugnação judicial ter sido proferida decisão de 
indeferimento do pedido de revisão administrativa da matéria colectável, por 
ilegitimidade do revertido, nenhuma influência tem na validade e eficácia da 
liquidação objecto de impugnação, enquanto tal decisão não for impugnada e 
anulada através da acção administrativa especial.

Processo n.º 964/11 -30.
Recorrente: António José Souteiro Baeta de Campos e Fernando José Ferreira Mendes Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. António José Souteiro Baeta de Campos e Fernando José Ferreira Mendes Pinto, identificados nos 

autos, interpõem recurso da sentença do Tribunal Administrativo de Coimbra que, por inimpugnabilidade, 
julgou improcedente a impugnação judicial que deduziram contra as liquidações adicionais do IVA dos 
anos de 1994, 1995 e 1996 que contra si reverteram na execução fiscal n.º 305099/102543.0.

Nas respectivas alegações, concluírem o seguinte:
a) Vem o presente recurso apresentado da douta sentença que julgou improcedente a impugnação 

judicial, padecendo, todavia a mesma, no entendimento do recorrente, de flagrante erro de julgamento.
b) Conforme consta do probatório, os ora recorrentes na sequência da sua citação como responsáveis 

subsidiários, requereram a abertura de um procedimento de revisão, o qual foi indeferido pela AF.
c) O responsável subsidiário pode formular pedido de revisão da matéria colectável apurada através 

de métodos indirectos na sequência da sua citação no processo executivo, data a partir da qual deve 
contar -se o prazo de trinta dias previsto para o efeito no n.º 1 do artigo 91º da LGT.

d) Perante o pedido de revisão da matéria tributária que lhe foi formulado dentro do prazo de 30 
dias a contar da citação dos responsáveis subsidiários, a Administração Tributária deveria ter dado se-
guimento a tal pedido e não, como o fez, arquivar o processo sem qualquer decisão, mantendo -se para 
todos os efeitos a fixação da matéria colectável por métodos indirectos antes efectuada e a sentença 
recorrida que avalizou tal procedimento incorreu em erro de julgamento.

e) Admitindo -se, como se admite, o pedido de revisão nestas circunstâncias temporais, a respectiva 
ilegítima rejeição por parte da Administração Tributária não pode deixar de consequenciar a ineficácia da 
liquidação, não obstante o vício verificado decorra de uma objectiva preterição de formalidade essencial 
que a deveria anteceder procedimentalmente, mas que “in casu” cronologicamente se lhe seguiu.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o recurso deve proceder.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1. A sociedade Ecolaser — Reciclagem de Consumíveis de Informática, L.da, foi objecto de uma 

acção inspectiva respeitante a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e a Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, versando sobre os seus exercícios de 1994, 1995 e 1996 (ordem de serviço nº20575, 
de 24 de Julho de 1997)  - (cfr. fls l04 ss.).

2. Iniciada por visita de fiscalização a 8 de Setembro e terminada a 16 desse mês de 1997, no seu 
relatório final de 24 de Outubro seguinte, para além do mais, viria a ser proposta a fixação da matéria 
tributável para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e de Imposto sobre o 
Valor Acrescentado por recurso a métodos indiciários e no que especificamente a este respeita, por 
presunção, por ser considerado que os elementos de contabilidade e de escrita necessários, formal e 
legalmente obrigatórios, estavam truncados por omissões, eivados de erros e de inexactidões no registo 
das operações, nomeadamente no que respeitava à grandeza das prestações de serviços e subsequentes 
ganhos (cfr. fls. 113  -117).

3. Assim, no que a Imposto sobre o Valor Acrescentado se reflectiu, foram fixadas operações de 
que resultaram os seguintes montantes em falta a esse título: Exercício de 1994: 44.851$00 por cada 
um dos quatro trimestres — ou seja, 179.404$00; Exercício de 1995: 184.901$00 por cada um dos três 
primeiros trimestres, no último 184.902$00— um total de 739.605$00; e Exercício de 1996: 133.702$00 
por cada um dos três últimos trimestres, no primeiro 133.701$00 — um total de 534.807$00; e no âmbito 
das operações intracomunitárias: Exercício de 1994: 0$00 (inexistentes) Exercício de 1995: um total 
de 80.634$00; e Exercício de 1996: um total de 168.446$00.

4. Fixada a matéria colectável nos termos referidos pelo Chefe da 2ª Repartição de Finanças de 
Coimbra, área da sede da sociedade, foi -lhe de tanto dado conhecimento, bem como dos seus reflexos 
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e de Imposto sobre o Valor Acres-
centado, a 3 de Setembro de 1998, na pessoa do seu gerente Adolfo José Mendes Ferreira Calheiros, 
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do mesmo passo que foi informado, na mesma qualidade, da faculdade de ser requerido o apropriado 
procedimento de revisão (cfr. fls. 95  - 97 do processo administrativo).

5. Nessa sequência, além de liquidações de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, 
no que concerne a Imposto sobre o Valor Acrescentado a Administração Tributária viria a elaborar, 
quanto ao exercício de 1994, pelo menos a liquidação adicional n.º 98313333 e as de juros compensa-
tórios n.º 98313329 [9403T], 98313330 [9406T], 98313331 [9409T] e 98313332 [9412T]. [cfr.fls.35, 
22, 23, 24 e 25].

6. E no que concerne ao mesmo imposto, mas respeitando ao exercício de 1995, a Administra-
ção Tributária elaborou pelo menos as liquidações adicionais n.ºs 98313338 e 98038049 e as de juros 
compensatórios n.ºs 98313334 (9503T), 98313335 (9506T), 98313336 (9509T) e 98313337 (9512T) 
e ainda n.ºs 98038047 (9509T), 98038048 (9512T) – (cfr. fls. 36, 35, 26, 27, 28, 29, 20 e 21)

7. E ainda no que concerne a Imposto sobre o Valor Acrescentado, mas respeitantes ao exercício 
de 1996, a Administração Tributária elaborou pelo menos a liquidação adicional nº98313343 e as de 
juros compensatórios n.ºs 98313339 (9603T), 98313340 (9606T), 98313341 (9609T) e 98313342 
(9612T)  - (cfr. fls. 37, 30, 31, 32 e 33).

8. A sociedade Ecolaser tomaria conhecimento das liquidações supra -referidas, além de outras 
subsequentes à acção inspectiva, a 3 de Setembro de 1998, nos termos e pelo modo referido no ponto 
4 – (cfr. fls. 98 -118 do processo administrativo, cfr. ainda ofício interno da Administração Tributária 
de fls. 94 do processo administrativo).

9. As dívidas de imposto emergentes das liquidações já mencionadas supra não seriam satisfeitas 
nos respectivos prazos, pelo que no Serviço de Finanças de Coimbra 2 seria no ano de 1999 instaurado 
processo visando a sua cobrança coerciva, para além de outras dívidas de imposto e coimas – (cfr. 1 -26 
do processo administrativo).

10. Nessa execução, já em 2001, e depois de ter sido percorrida a tramitação do apropriado pro-
cedimento de reversão, os Impugnantes — António José Souteiro Baeta de Campos e Fernando José 
Ferreira Mendes Pinto — na sua qualidade de gerentes da sociedade Ecolaser, foram considerados 
responsáveis em via subsidiária pelas dívidas emergentes (além de outras) daquelas discriminadas li-
quidações, num montante global de €13.324,42, por despacho de 26 de Julho de 2001 – (cfr. fls. 17-19 
e fls. 3-4 do processo administrativo).

11. Viriam a ser citados para aqueles autos em Julho de 2004 (a 12 de Julho no caso do segundo 
Impugnante) e depois de haverem requerido certidão da fundamentação das supra -discriminadas liqui-
dações em 15 e 23 desse mês, a qual lhes foi entregue em 19 de Agosto de 2004, requereram então a 
6 de Setembro de 2004 a abertura de procedimento de revisão da fixação da matéria colectável – (cfr. 
fls. 1 -4 do processo administrativo, fls. 68 -70 dos autos e fls. 78 ss. do processo administrativo).

12. Tal requerimento, depois de dado cumprimento a 19 de Novembro de 2004, ao ensejo de os 
Impugnantes poderem pronunciar -se sobre a proposta de indeferimento, viria a ser indeferido por des-
pacho do Director Distrital de Finanças de Coimbra de 20 de Dezembro de 2004, com fundamento em 
que «tendo sido a sociedade (principal devedora e executada) notificada (havia anos, das liquidações, 
entre outras, supra -discriminadas) não podem agora os gerentes contra quem reverteram as dívidas 
(delas emergentes) (...) solicitar o início do debate contraditório para discussão de uma matéria tri-
butável que, por se ter tornado definitiva, produziu uma colecta certa, líquida e exigível. (...) (Quando 
o procedimento de revisão, que supõe um efeito suspensivo das liquidações) colocaria em causa a sua 
característica principal, que é o efeito suspensivo das liquidações (...) efectuadas»  - (cfr. fls. 85 -87 do 
processo administrativo).

13. Desta decisão foi aos Impugnantes dado conhecimento a 23 (Fernando) e a 28 (António) de 
Dezembro de 2004 – (cfr. fls.90 -93 do processo administrativo).

14. Todavia, então já eles haviam suscitado a presente impugnação, a 21 de Setembro de 2004 – 
(cfr. fls.1).

15. Em 2005 os Impugnantes suscitaram outra impugnação judicial, a que coube o n.º 147/
05.7BECBR (e que até 23 de Novembro de 2010 não tinha ainda decisão final), procedendo na qualidade 
de responsáveis por reversão na execução n.º 3050 -00/102850.2 e apensos, do já mencionado Serviço 
de Finanças, que entre outras visa cobrar uma dívida da mesma sociedade Ecolaser — Reciclagem 
de Consumíveis de Informática, L.da, proveniente da liquidação adicional de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado de 1996 com o nº98038052, cuja anulação ali pedem também, com fundamentos análogos 
aos invocados nos presentes autos  - (cfr. fls.170 -205).

3. Os recorrentes, citados como responsáveis subsidiários pela dívida de IVA e juros compensa-
tórios dos anos de 1994, 1995 e 1996 em execução coerciva instaurada contra a empresa de que foram 
sócios -gerentes, solicitaram a revisão administrativa da matéria colectável fixada por métodos indirectos 
e interpuseram impugnação judicial da liquidação em que se baseou o título executivo.

Na revisão administrativa, intentada em 6/9/2004, os recorrentes aceitaram a verificação dos 
pressupostos de determinação indirecta da matéria colectável e impugnaram o quantum fixado do ren-
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dimento colectável por entenderem que sofre de “erro manifesto nos pressupostos de facto” (cfr. doc. 
de fls. 129 a 134).

Na impugnação judicial, instaurada em 21/9/2004, imputaram ao acto de liquidação as seguintes 
ilegalidades: (i) vício de procedimento, pelo facto de não ter sido designado no prazo de oito dias o 
perito da administração tributária para intervir no procedimento de revisão da matéria colectável, tal 
como se dispõe no n.º 3 do art. 91º da LGT; (ii) inexistência de decisão final do director distrital de 
finanças a fixar definitivamente a matéria tributável e o IVA; (iii) se existiu essa decisão, a mesma não 
foi notificada à devedora originária para efeitos de se poder discutir em sede de revisão administrativa 
a fixação da matéria colectável; (iv) vício de falta de fundamentação, porque o relatório da inspecção 
nem explica porque é que se optou por um critério em detrimento de outros, nem explicita o modo 
de ponderação dos factores que influenciaram a determinação da matéria colectável; (v) o quantum 
fixado de rendimento colectável padece de “erro manifesto” nos pressupostos de facto, uma vez que 
se “desconsiderou a existência de situações como as de autoconsumos, desperdícios, por força dos 
testes realizados e de devoluções, cartuchos e toners secos por força do tempo, vendas com desconto 
a clientes”, sem que se tenha reconhecido qualquer percentagem de desperdícios para o ano de 1996 
e procedido ao apuramento das compras estimadas; (vi) a devedora originária não foi notificada de 
qualquer liquidação de imposto.

A sentença recorrida julgou que os actos de liquidação são inimpugnáveis, por falta da “reclamação 
prévia” para a comissão de revisão. Considera -se que, nos termos do artigo 84º n.º 1 e 3 do anterior 
CPT, da decisão que fixe a matéria tributável cabe reclamação dirigida à comissão de revisão quando se 
funde em errónea quantificação, sendo esse procedimento “condicionante” da possibilidade de recurso 
aos meios contenciosos. Diz -se ainda que o indeferimento do pedido de revisão administrativa, fundado 
na intempestividade do pedido e ilegitimidade dos requerentes, assumiu a natureza de uma rejeição, 
em sentido próprio, o que corresponde a ausência de procedimento de revisão, e que não foi intentada 
acção especial que revogasse tal decisão.

Os recorrentes, reproduzindo a jurisprudência constante do Acórdão do STA de 17/3/2011, no 
recurso n.º 876/09, defendem que há “erro de julgamento”, porque o artigo 22º, n.º 4 da LGT dá -lhes o 
direito de solicitar a revisão da matéria colectável e que a “ilegítima rejeição por parte da Administração 
Tributária não pode deixar de consequenciar a ineficácia da liquidação, não obstante o vício verificado 
decorrer de uma objectiva preterição de formalidade essencial que a deveria anteceder procedimental-
mente, mas que “in casu” cronologicamente se lhes seguiu”.

Se bem se entende a matéria do recurso, os recorrentes defendem que o indeferimento do pedido 
de revisão administrativa da matéria colectável tem como efeito a ineficácia da liquidação e que por 
isso a sentença recorrida enferma de erro de julgamento, ao não lhe reconhecer tal efeito. Na verdade, as 
conclusões do recurso limitam -se a dizer o seguinte: (i) o responsável subsidiário pode formular pedido 
de revisão da matéria colectável apurada através de métodos indirectos (conclusão c); (ii) a administra-
ção tributária não podia arquivar o procedimento sem qualquer decisão, mantendo a fixação da matéria 
colectável por métodos indirectos (conclusão d); (iii) a ilegítima rejeição por parte da administração 
tributária não pode deixar de consequenciar a ineficácia da liquidação (conclusão e).

Como o recurso é delimitado objectivamente pelas conclusões das alegações e como os efeitos 
do julgado, na parte não recorrida, não podem ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anu-
lação do processo (cfr. nºs 3 e 4 do art. 684º do CPC), a sentença recorrida apenas está em reexame na 
parte em que se considera que a rejeição da revisão administrativa não projectou quaisquer efeitos na 
impugnação judicial.

Portanto, não está em discussão se os recorrentes, na qualidade de responsáveis subsidiários, 
tinham ou não o direito de revisão da matéria colectável, nem a eventual nulidade a sentença por não 
ter conhecido das ilegalidades imputadas exclusivamente ao acto de liquidação e que nada tenham a 
ver com a determinação da matéria colectável.

A sentença seguiu o entendimento de que não é admissível impugnar judicialmente a errónea 
quantificação da matéria colectável sem previamente se solicitar a revisão administrativa da matéria 
colectável, considerando que a falta do pressuposto processual inominado previsto no artigo 86º, n.º 5 
da LGT determina a inimpugnabilidade do acto de liquidação.

E os recorrentes não contestam directamente que podiam impugnar judicialmente sem prévia apre-
sentação do pedido de revisão da matéria colectável, até porque toda a sua argumentação é baseada no 
acórdão do Pleno do STA de 173/2011 (rec n.º 876/09) que, revogando um acórdão que defendia aquela 
possibilidade, decidiu pela admissibilidade e obrigatoriedade do revertido lançar mão do procedimento 
de revisão se pretender discutir na impugnação judicial a quantificação da matéria colectável e/ou os 
pressupostos da avaliação pelos métodos indirectos.

O recurso centra -se pois exclusivamente nos efeitos que a decisão de rejeição da revisão admi-
nistrativa tomada na pendência do processo de impugnação pode ter na liquidação impugnada ou no 
desenvolvimento do processo de impugnação. Enquanto os recorrentes alegam que tal decisão «não 
pode deixar de consequenciar a ineficácia da liquidação», a sentença recorrida julgou que «não tendo 
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também sido intentada acção especial que revogasse aquela decisão administrativa de rejeição, está -se 
aqui, em rigor, perante a material ausência e não apenas formal, de uma reclamação em procedimento 
de revisão».

Ora, na forma como os revertidos reagiram ao acto de liquidação, a decisão recorrida está certa.
Os recorrentes/revertidos usaram simultaneamente dois meios de impugnação autónomos: a 

impugnação administrativa da matéria colectável e a impugnação judicial da liquidação. Ora, tendo a 
sentença recorrida partido do pressuposto de que a impugnação do acto tributário com base em erro na 
quantificação da matéria colectável depende de prévia apresentação de revisão da matéria colectável, 
de acordo como o n.º 5 do art. 86º da LGT e n.º 1 do art. 117º do CPPT, não podia deixar de considerar 
verificada essa excepção, uma vez que à data da interposição da impugnação judicial ainda não havia 
qualquer decisão quanto à impugnação administrativa.

Na pendência da impugnação judicial foi rejeitada a impugnação administrativa, por intempes-
tividade e ilegitimidade dos revertidos. E não consta dos autos que os impugnantes tenham reagido 
contra esta decisão, seja através da acção administrativa especial, seja através da modificação objectiva 
da instância do presente processo impugnatório.

O procedimento de revisão da matéria colectável, tal como está previsto na lei (arts. 86º, 91º 
e 92º da LGT e 117º do CPPT) é um sub -procedimento integrado e funcionalmente dependente do 
procedimento de liquidação. Com efeito, o pedido de revisão administrativa tem efeito suspensivo da 
liquidação do tributo (cfr. n.º 2 do art. 91º da LGT) e a impugnação jurisdicional da determinação da 
matéria colectável fundada em métodos indirectos está dependente da sua prévia impugnação ou revi-
são administrativa. Portanto, a decisão da revisão administrativa não se apresenta como o acto final do 
procedimento de liquidação, susceptível de afectar a esfera jurídica do contribuinte, mas sim um acto 
preparatório do acto de liquidação. Por isso, em princípio, dada a natureza preparatória e instrumental 
do acto de liquidação e de acordo com o princípio da impugnação judicial unitária dos actos tributários 
(cfr. 54º do CPPT), o acto que decide a impugnação administrativa necessária não é susceptível de 
impugnação autónoma.

Em função deste regime, a revisão administrativa da matéria colectável é o preliminar indis-
pensável da impugnação judicial da liquidação com fundamento na errónea quantificação da matéria 
colectável e/ou na não verificação dos pressupostos de determinação indirecta da matéria colectável. 
A revisão administrativa funciona assim como uma “impugnação pré -contenciosa”, que condiciona 
o acesso aos tribunais e cuja justificação se encontra nos próprios critérios em que assenta a determi-
nação da matéria colectável através de métodos indirectos, Como refere Casalta Nabais, «guiando -se 
estes por critérios de natureza essencialmente técnica, compreende -se que antes de a sua legalidade ser 
questionada e discutida nos tribunais, sejam os mesmos objecto de apreciação e decisão por órgãos de 
natureza técnica constituídos por peritos. Pois estes, para além de poderem levar a cabo uma tutela mais 
ampla ao contribuinte, encontram -se também em melhores condições técnicas do que os tribunais para 
uma primeira apreciação da legalidade da determinação da matéria colectável por métodos indirectos» 
(cfr. in Justiça Administrativa, n.º 17, pág. 44).

No quadro do sistema de garantias dos contribuintes, em que se insere a revisão administrativa 
da matéria colectável, a relação entre este meio de reacção e a impugnação judicial altera -se quando a 
decisão que lhe põe termo se fundamenta na falta de pressupostos procedimentais, como é o caso da 
intempestividade ou ilegitimidade. Neste caso, a decisão é imediatamente lesiva do impugnante, na 
medida em que, além de fazer cessar o efeito suspensivo da liquidação, impede a intervenção da “co-
missão de revisão” e a possibilidade da realização de um acordo quanto ao valor da matéria tributável 
a considerar para efeitos de liquidação. Assim sendo, o acto de indeferimento do pedido de revisão 
administrativa já não se pode qualificar como meramente “interlocutório” para efeito de impugna-
ção unitária, devendo os interessados impugnar tal decisão através da acção administrativa especial 
(cfr. alínea p) do n.º 1 do art. 97º do CPPT), sob pena de se formar «caso decidido ou resolvido» sobre 
a matéria colectável anteriormente fixada.

A natureza do acto de indeferimento não muda pelo facto da revisão administrativa ser iniciada 
pelo responsável subsidiário. O regime da revisão está todo delineado para a intervenção do devedor 
originário e não para o responsável subsidiário, contra quem reverteu a dívida. Em face do n.º 4 do 
artigo 22º da LGT, é controverso saber se os revertidos também têm o direito de revisão da matéria 
colectável, como se pode ver nos acórdãos do STA sobre esta matéria, designadamente os de 17/3/2010 
(rec. n.º 0999/09), de 28/4/2010, (rec. n.º 0876/09) de 2/3/2011 (rec. n.º 0984/10) e de Pleno de 17/3/2011 
(rec. n.º 0876/09).

A questão é complexa porque, na perspectiva da relação com a impugnação judicial, a revisão 
administrativa da matéria colectável é mais um ónus do que um direito do contribuinte, pois na sua falta 
a determinação da matéria colectável pelos métodos indirectos, nos seus pressupostos e quantificação, 
não pode ser discutida na impugnação judicial e daí que, havendo já liquidação, se devesse dispensar 
o revertido desse ónus. Mas, pelo ângulo das garantias dos contribuintes, pode ter alguma coerência 
possibilitar ao revertido o uso de um meio reactivo que o devedor originário não usou, possibilitando-
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-lhe o acesso a um debate contraditório entre peritos, de que pode resulte alteração, para menos, do 
valor da matéria tributável a considerar para efeitos de liquidação.

Seja como for, na hipótese de se reabrir o procedimento de liquidação por efeito do pedido de revisão 
da matéria colectável, não se pode considerar que tal pedido vai impedir a prática do acto de liquidação 
quando ele já foi praticado. O pedido de revisão tem efeito suspensivo da liquidação do tributo, mas 
apenas, como reconhece alguma da jurisprudência citada, quanto à sua eficácia. Enquanto não houver 
decisão sobre o pedido de revisão, a liquidação não produz efeitos relativamente aos revertidos.

O efeito suspensivo cessa com a decisão que for tomada no procedimento de revisão, qualquer que 
ela seja. Deste modo, se a revisão não for admitida por falta de pressupostos procedimentais, também 
cessa o efeito suspensivo da liquidação. Verifica -se precisamente o contrário daquilo que defendem os 
recorrentes, pois a decisão de rejeição da revisão não “consequencia” a ineficácia da liquidação, mas 
sim faz cessar o efeito suspensivo da liquidação constituído pelo pedido de revisão.

Na impugnação judicial, que foi interposta antes de ter sido tomada qualquer decisão sobre a im-
pugnação administrativa, não se podia analisar a legalidade do acto que indeferiu o pedido de revisão e 
os seus efeitos na liquidação impugnada, pois ele não faz parte do objecto do processo impugnatório. A 
rejeição da revisão administrativa é uma circunstância superveniente que só releva na medida em que o 
seu destinatário o determinar. Se os recorrentes não reagiram ao indeferimento da revisão, interpondo a 
competente acção administrativa especial, manteve -se a matéria colectável anteriormente fixada, sem 
possibilidade de a discutir na impugnação judicial.

Em suma: o facto de na pendência da impugnação judicial ter sido proferida decisão de indeferi-
mento do pedido de revisão administrativa da matéria colectável, nenhuma influência tem na validade 
e eficácia da liquidação objecto de impugnação, enquanto tal decisão não for impugnada e anulada.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Processo n.º 1079/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Vitorino Moreira de Sousa e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Tendo surpreendido um erro de escrita na parte decisória do acórdão tirado em 28/03/2012, 
nos autos supra referenciados, procede -se agora à sua rectificação.

Assim onde se lê “TCA” deverá doravante ler -se “STA”.
Em consequência a parte decisória fica assim:
“Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em atribuir outro regime de subida ao recurso, 

determinando o seu conhecimento a final, se for caso disso, e ordenado a remessa dos autos ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel para o necessário desenvolvimento processual e prolação de decisão 
de mérito”.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Coeficiente de localização. Fixação do valor patrimonial tributário. Fundamentação. 
Eficácia.
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Sumário:

 I — No acto de avaliação para fixação do valor patrimonial tributário de prédio urbano 
não há qualquer hipótese de escolha ou de eleição subjectiva do zonamento e do 
coeficiente de localização a aplicar pelos peritos avaliadores, já que esses elemen-
tos resultam da aplicação do CIMI e das Portarias do Ministro das Finanças que 
aprovaram o zonamento e os coeficientes de localização propostos pela CNAPU, 
representando estas Portarias actos ministeriais de natureza regulamentar que 
os avaliadores são obrigados a aplicar.

 II — A fundamentação do acto de avaliação que a lei exige no artigo 77.º da LGT 
reporta -se à explicitação dos critérios e factores adoptados pelos próprios peritos 
avaliadores e às operações de apuramento do valor patrimonial tributário que 
levam a cabo, e nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão 
de um regulamento ministerial com um determinado conteúdo.

 III — Deve considera -se suficientemente fundamentado o acto tributário de fixação do 
valor patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a in-
dividualização dos prédios avaliados, a sua identificação geográfica no respectivo 
concelho e freguesia, a indicação da percentagem e coeficientes legais aplicados, 
as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir compreender 
o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores.

 IV — Localizando -se o vício de falta de fundamentação que a impugnante invoca na 
Portaria aplicada, há que recordar que os actos normativos não têm de facultar 
aos cidadãos os elementos necessários à percepção da motivação que determi-
nou o conteúdo concreto da norma, nem proporcionar -lhes a reconstituição do 
itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela entidade emissora, bastando-
-lhe a explicitação expressa da lei que visa regulamentar ou da lei que defina a 
competência subjectiva e objectiva para a sua emissão (art.º 112.º, n.º 7, da CRP), 
por forma a que os interessados possam controlar a conformação regulamentar 
com a lei habilitante.

 V — Os actos regulamentares, praticados no exercício da actividade administrativa 
genericamente regulada pelos artigos 114.º a 119.º do CPA, e, no caso concreto, 
em execução do dever imposto à Administração pelo n.º 1 do artigo 13.º do Dec.
Lei n.º 287/2003, de 12.11, e dos nºs 1 e 3 do artigo 62.º do CIMI, não estão, pois, 
sujeitos ao dever de fundamentação nos termos definidos pelo artigo 77.º da LGT e 
pelo artigo 124.º do CPA, não lhes sendo igualmente aplicável o mecanismo previsto 
no artigo 37º. do CPPT de passagem de certidão donde constem esses fundamentos, 
sem prejuízo do direito de os interessados acederem aos documentos administrativos 
preparatórios que suportam o acto regulamentar, mais concretamente, do direito 
de acesso ao teor das propostas formuladas pela CNAPU que foram objecto de 
aprovação por acto ministerial, em conformidade com a Lei n.º 46/2007, de 24 
de Agosto, que regula o Acesso aos Documentos Administrativos.

 VI — Contendo a Portaria o acto de aprovação do zonamento e dos coeficientes de 
localização aplicáveis, mostra -se cumprida a exigência legal de que as propostas 
da CNAPU sejam aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças. E tendo a 
Portaria sido publicada no Diário da República, mostra -se observado o princípio 
da publicidade dos actos regulamentares do Governo constante do artigo 119.º 
da Constituição da República Portuguesa. O que não impede a própria Portaria 
de estabelecer que os dados e valores que brotam desse acto de aprovação sejam 
publicitados em local distinto onde possam ser livremente consultados, garantido, 
assim, o seu conhecimento aos interessados e ao público em geral.

Processo n.º 1130/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Tvários — Investimentos Imobiliários, L.da

Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. FAZENDA PÚBLICA, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal que julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade TVÁRIOS – IN-
VESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com os demais sinais dos autos, deduziu contra o acto fixação 
do valor patrimonial tributário, obtido em procedimento de avaliação, das fracções autónomas designadas 
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pelas letras “A’’, “B”, ‘‘H’’, “L” “M”, “N”, “O’’, ‘‘P”, “S’, ‘‘T’’, “U”, “X”, “Z”, “AA”, “AC”, “AF” 
e “AI”, “AJ”, “AL”, “AN” e “AQ” do prédio em regime de propriedade horizontal inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número P3059, da freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
a) A Doutrina e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores entendem que um acto se encontra 

suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo autor, permitindo ao interessado conhecer as razões de facto e de direito que determina-
ram a sua prática, de forma a optar esclarecidamente entre conformar -se com ele ou impugná -lo (Cfr. 
art.ºs 77º e 84º n.º 3 ambos da LGT);

b) O grau de fundamentação deve ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstân-
cias em que foi praticado (Vide Acórdãos do STA de 2007/12/11, rec. 0615/04 e de 2009/07/01, 
rec. 0239/09);

c) O novo sistema de avaliação predial urbana consagra regras objectivas e critérios de quanti-
ficação prévia e legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos sujeitos 
intervenientes no procedimento de avaliação (Vide art.ºs 38º, 42º e 45º do CIMI);

d) Por estarmos perante zonas e coeficientes predefinidos, insusceptíveis de alteração por parte 
dos peritos avaliadores, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física do prédio no concelho e freguesia respectivos, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe é 
aplicável (Vide Ac. do STA de 2010/10/06 rec. 0510/10, 2009/07/01, rec. 0239/09 e de 2011 -05 -25, 
rec. 0239/11);

e) Como as fichas e os laudos de avaliação dos imóveis aqui em causa fornecem esses elementos, 
está afastado o vício de forma por falta de fundamentação, assacado à avaliação ora impugnada na 
douta sentença recorrida;

f) Por outro lado, o sentido do n.º 2 da Portaria n.º 982/2004, de 04/08 quando prevê “é aprovado 
o zonamento e os coeficientes de localização (…)” é tão só a obrigatoriedade legal das propostas da 
CNAPU relativas a zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), conduzindo necessariamente à 
conclusão de que se cumpre e concretiza o previsto no n.º 3 do art. 62º do CIMI;

g) Logo, os procedimentos de 2.ª avaliação ora impugnados fundam -se num quadro normativo 
legal obrigatório e eficaz, pelo que não enferma de qualquer tipo de ilegalidade, como lhe assaca a 
douta sentença recorrida, que possa conduzir à sua anulação (Vide Ac. do TCA do Sul, de 2010/06/01, 
rec. 03953/10), pois;

h) Nos presentes autos de impugnação, a avaliação obedeceu a todos os trâmites legais, porque 
o valor patrimonial tributário assentou em critérios objectivos previamente determinados e definidos 
na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização bem como a não 
publicação no Diário da República dos zonamentos concretos e respectivos coeficientes de localização 
não produz a sua não obrigatoriedade nem lhes retira eficácia porque se garantiu o seu conhecimento 
através de outra forma de comunicação;

i) Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao pre-
sente recurso e consequentemente revogada a douta sentença recorrida, que deverá ser substituída por 
acórdão que mantenha a avaliação ora impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do STA não emitiu parecer
4.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
4.5. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) A Administração Fiscal procedeu à 2ª avaliação das fracções autónomas designadas pelas le-

tras “A’’, “B”, ‘‘H’’, “L” “M”, “N”, “O’’, ‘‘P”, “S’, ‘‘T’’, “U”, “X”, “Z”, “AA”, “AC”, “AF” e “AI”, “AJ”, 
“AL”, “AN” e “AQ” do prédio em regime de propriedade horizontal inscrito na respectiva matriz predial 
urbana sob o artigo número P3059, da freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves, cfr. fls. 13.

B) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção A (fls. 195):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…), o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329639, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -A, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
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Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 
pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

C) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 23): 

  
 D) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção B (fls. 196):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças. estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329658, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -B, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.

E) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 24): 

  
 F) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção H (fls. 202):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (...)o avaliaram, com a inteira observância 
de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864068, do prédio 
com o artigo de matriz 3059 -H, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

G) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 25): 

  
 H) Consta do termo que suporta a 2.ª avaliação da fracção L (fls. 205):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma Valéria, 
compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
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directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (...) o avaliaram, com a inteira observância 
de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864079, do prédio 
com o artigo de matriz 3059 -L, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

I) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 26): 

  
 J) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção M (fls. 206):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864081, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -M da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.)
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.

K) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 27): 

  
 L) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção N (fls. 207):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864082, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -N, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

M) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 28): 
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 N) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção O (fls. 208):
«Aos vinte e uno dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
Inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864083, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -O, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.

O) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 29): 

  

 P) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção P (fls. 209):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864084, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -P, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

Q) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 30): 

  

 R) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção S (fls. 212):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa a prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864197, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -S, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.
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 T) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção T (fls. 213):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864198, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -T, da freguesia de Armação de Pêra,

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

U) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 32): 

  

 V) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção U (fls. 214):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864199, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -U, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

Z) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção X (fls. 216):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo vista e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864201, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -X, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

S) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 31): 
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 BB) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção Z (fls. 217):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1864202, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -Z, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

CC) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 35): 

  
 DD) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AA (fls. 218):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue (…) o avaliaram, com a inteira observância 
de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329662, do prédio 
com o artigo de matriz 3059 -AA, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

EE) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 36): 

  

 FF) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AC (fls. 220):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 

AA) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 34): 
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observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329642, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -AC, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

GG) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 37): 

  
 HH) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AD (fls. 221):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue (…) o avaliaram, com a inteira observância 
de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329642, do prédio 
com o artigo de matriz 3059 -AD, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

II) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário foram 
considerados (cfr. fls. 38): 

  
 JJ) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AF (fls. 223):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329644, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -A E, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

KK) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 39): 
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 LL) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AI (fls. 226):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329647, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -AI da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

MM) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 40): 

  

 NN) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AN (fls. 227):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando presente 

o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma Valério, 
compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues e o(s) 
sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue (…) o avaliaram, com a inteira observância 
de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329650, do prédio 
com o artigo de matriz 3059 -AJ da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.].
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

OO) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 41): 

  

 PP) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AL (fls. 228):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesma Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329651, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -AL, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».
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QQ) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 42): 

  
 RR) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AN (fls. 230):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329653, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -AN, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, que o subscrevi,

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.».

SS) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 43): 

  
 TT) Consta do termo que suporta a 2ª avaliação da fracção AQ (fls. 233):
«Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando pre-

sente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Manuel José da Palma 
Valério, compareceram os peritos regionais Durval Salvador Chaveca e Pedro Afonso Pereira Rodrigues 
e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, por 
inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: (…) o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 1329656, 
do prédio com o artigo de matriz 3059 -AQ, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Manuel 
José da Palma Valério, Técnico de Administração Tributária Adjunto, que o subscrevi.

[Área para inscrição facultativa de pareceres técnicos/declaração devoto.]
Após visita ao local, verificou -se a existência de uma piscina no logradouro comum das fracções 

pelo que foi rectificado o coeficiente de qualidade e conforto considerado na primeira avaliação e 
mantidos os restantes coeficientes.»

UU) Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados (cfr. fls. 44): 

  
 VV) As 2ª avaliações impugnadas foram notificadas em 25/06/2008, cfr. fls. 400 a 421.
XX) A petição inicial foi apresentada em 23/09/2008, cfr. fls. 4.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugna-

ção judicial deduzida contra o acto de fixação do valor patrimonial tributário obtido em procedimento 
de segunda avaliação efectuada às fracções “A”, “B”, “H”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “S”, “T”, “U”, 
“X”, “Z”, “AA”, “AC”, “AD”, “AF”, “AI”, “AJ”, “AL”, “AN” e “AQ” do prédio urbano inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Armação de Pêra sob o artigo P 3059, impugnação que teve por 
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fundamento a ilegalidade desse acto por falta de fundamentação formal no que toca ao coeficiente de 
localização aplicado (Cl), o que deixou prejudicado o conhecimento dos demais vícios imputados ao 
acto.

A questão que Impugnante, ora Recorrente, coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se 
a sentença recorrida padece de erro de julgamento em matéria de direito por ter considerado que se 
verificava o referido vício de falta de fundamentação

Segundo o entendimento vertido na sentença, «(…), para que os actos se considerassem funda-
mentados seria necessário que do conjunto formado pelo próprio acto e pela informação contida na 
proposta resultassem explicitadas as razões pelas quais foi fixado o coeficiente de localização de 2,00 
e não qualquer outro.

Na verdade, a fixação deste coeficiente deve resultar da ponderação de vários factores, indicados 
no n.º 3 do art. 42.º, sendo imprescindível para os interessados poderem aperceber -se das razões da 
fixação de um determinado coeficiente, saber como é que cada um deles foi ponderado, pois só assim, 
poderão exercer eficazmente o seu direito de impugnação.

Assim, não tendo sido fornecida à Impugnante informação sobre as razões que conduziram à 
fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os actos de avaliação impugnados enfermam de 
vício de falta de fundamentação.

Também, no caso dos autos, no contexto assinalado, é manifesta a insuficiência de fundamentação 
do acto de avaliação impugnado.

Não resultam explicitadas as razões pelas quais foram fixados os coeficientes de localização 
aplicados e não quaisquer outros.».

Dado que a Recorrente insiste que o acto se encontra suficientemente fundamentado, com a 
argumentação que, em súmula, deixou enunciado nas respectivas conclusões da alegação de recurso, 
vejamos se lhe assiste razão.

É inquestionável que os mencionados actos de fixação do valor patrimonial, como actos lesivos 
que são proferidos no âmbito de procedimentos tributários de avaliação, têm de estar fundamentados 
por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que os motivaram, tudo em conformi-
dade com o disposto no artigo 77.º n.º 1 da Lei Geral Tributária. E por força do n.º 2 desse artigo 77.º, 
a fundamentação, embora possa ser efectuada de forma sumária, deve sempre conter “as disposições 
legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento 
da matéria tributável e do tributo”. Além disso, o artigo 84.º n.º 3 desse diploma legal estabelece que 
“A fundamentação da avaliação contém obrigatoriamente a indicarão dos critérios utilizados e a 
ponderação dos factores que influenciaram a determinação do seu resultado.”.

Deste modo, os actos de fixação do valor patrimonial tributário das fracções da Impugnante, que 
constituem a forma de determinar a matéria tributável de tributos a que está sujeita, primacialmente 
em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis, deve conter todos os elementos que conduziram a essa 
fixação, com a indicação dos critérios utilizados e das operações de apuramento da matéria tributável, 
de modo a que seja possível, tanto a ela como ao Tribunal, extrair qual o percurso cognoscitivo e va-
lorativo seguido pelos peritos avaliadores.

Daí que, embora o grau de fundamentação tenha de ser o adequado ao tipo concreto do acto 
e às circunstâncias em que foi praticado, é essencial que proporcione a reconstituição do itinerário 
cognoscitivo e valorativo percorrido pelo(s) autor(es) da avaliação para a fixação do valor patrimonial 
tributário do prédio avaliado, de forma a poderem conhecer -se claramente as razões por que se avaliou 
dessa forma e não de forma diferente, por que se chegou àquele valor patrimonial e não a valor diverso, 
de modo a que os interessados possam aceitá -lo ou rebatê -lo, bem como possibilitar ao tribunal um 
efectivo controlo sobre a sua legalidade, aferindo do seu acerto jurídico em face da sua fundamentação 
contextual.

E porque, como é consabido, a falta ou insuficiência da notificação ou publicitação de um acto 
tributário não afecta a validade do acto em si, mas tão só a sua eficácia, o que interessa averiguar, no 
caso vertente, é se o acto tributário impugnado padece ou não do vício de falta de fundamentação, in-
dependentemente de a sua notificação conter ou não toda a fundamentação no que concerne ao critério 
de localização eleito.

Como se verifica do teor do termo de segunda avaliação, o valor patrimonial tributário fixado às 
fracções da Impugnante foi determinado de acordo com a fórmula contida no artigo 38.º do CIMI, que 
tem a seguinte expressão:

Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv, e em que:
Vt = valor patrimonial tributário;
Vc = valor base dos prédios edificados;
A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação;
Ca = coeficiente de afectação;
Cl = coeficiente de localização
Cq = coeficiente de qualidade e conforto;
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Cv = coeficiente de vetustez.
e dele consta que o Cl utilizado foi o de 2,00.
Aliás, a Impugnante demonstra estar plenamente ciente dessa fórmula e de que o Cl utilizado 

encontra previsão no artigo 42.º do CIMI, que tem o seguinte teor:

Artigo 42.º

Coeficiente de localização

1. O coeficiente de localização (CI) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação dis-
persa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário ser 
elevado até 3.

2. Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3. Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração, nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, fer-
roviárias, fluviais e marítimas;

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
4. O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 

coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.
Assim como demonstra conhecer teor da Portaria n.º 982/2004, de 4.08, que no seu n.º1 aprovou 

os limites mínimos e máximos dos coeficientes de localização a aplicar em cada município e no seu n.º2 
aprovou o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo 
para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, que lhe foram propostos pela 
CNAPU, nos termos e para os efeitos desse artigo 42.º. Bem como demonstra conhecer o teor das Portaria 
subsequentes, n.º 1426/2004, de 25.11 (que aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos 
a aplicar em cada município) e n.º 1022/2006, de 20.09 (que aprovou novas alterações ao zonamento).

Isto é, a Impugnante sabe, e não questiona, que o Cl pode variar entre os limites mínimo e má-
ximo definidos no n.º 1 do artigo 42.º do CIMI e aprovados pelas referidas Portarias, e reconhece todo 
o enquadramento jurídico que leva à fixação de um certo e determinado Cl, sabendo que não é aos 
peritos que compete fixá -lo no procedimento de avaliação ou no acto de fixação do valor patrimonial 
tributário dos imóveis.

Tal como ela reconhece, o coeficiente de localização é aprovado por Portaria do Ministro das 
Finanças sob proposta da CNAPU após ponderação de determinadas circunstâncias e características 
dos prédios, designadamente, as acessibilidades, a proximidade de equipamentos sociais, serviços de 
transportes públicos e a localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário. E o mesmo se 
passa com os zonamentos, que são aprovados por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da 
CNAPU, sendo a determinação do seu valor efectuado em cada município em assembleia camarária e 
cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor por zona.

O que significa que nos actos de fixação do valor patrimonial tributário, aqui impugnados, não 
há qualquer hipótese de escolha ou eleição subjectiva do zonamento e do coeficiente de localização a 
aplicar. Eles resultam da aplicação do CIMI e da referida Portaria, constituindo esta um acto ministerial 
de natureza regulamentar que os avaliadores são obrigados a aplicar, não sendo obrigados a saber nem 
tendo de descrever no termo de avaliação quais foram as características do imóvel que conduziram a 
CNAPU a propor ao Ministro a aprovação do coeficiente de localização em cada zonamento e as razões 
que o levaram a essa aprovação.

Ora, a fundamentação do acto de avaliação que a lei exige nos artigos acima citados reporta -se à 
explicitação dos critérios e factores adoptados pelos próprios avaliadores e às operações de apuramento 
do valor patrimonial tributário do prédio que estes levam a cabo, e nunca à explicitação das razões que 
terão conduzido à emissão de um regulamento ministerial com um determinado conteúdo ou, mais, 
concretamente, das razões que terão levado à aprovação regulamentar pelo Ministro das Finanças de 
um critério que são obrigados a aplicar.

E porque, tanto a fórmula utilizada como o Cl aplicado, resultam da aplicação directa de normas 
legais e regulamentares, traduzindo elementos objectivos que não dão qualquer espaço à subjectividade 
ou discricionariedade dos avaliadores, é óbvio que o actos tributários aqui em questão permitem a 
total reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pelos peritos avaliadores para 
chegaram àqueles concretos valores patrimoniais tributários.

Pode, pois, considera -se suficientemente fundamentado o acto tributário de fixação do valor 
patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização dos prédios 
avaliados, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem 
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e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir 
compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores.

Aliás, a Impugnante nunca afirmou que a fundamentação constante do acto de avaliação não lhe per-
mitia compreender a fórmula ou os critérios aplicados ou conhecer os coeficientes de localização previstos 
no CIMI e aprovados nas citadas Portarias, tendo, antes, reconhecido que este constitui um elemento 
preciso e objectivo, que não podia ser moldado ou alterado pelos peritos que intervieram na avaliação. 
Razão por que não pode haver, quanto a estes aspectos, qualquer falta ou insuficiência de fundamentação.

O que ela verdadeiramente defende é que não sabe quais os factores ou fundamentos, de entre 
os elencados nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, que terão conduzido à aprovação do 
zonamento e do coeficiente de localização aplicado, por as Portarias se terem limitado a aprová -los sem 
explicitarem a forma como os mesmos foram determinados. Na sua perspectiva, nada existe que permita 
compreender que características do imóvel foram consideradas, e em que medida, para a determinação 
do coeficiente de localização em 2,00 aplicado na avaliação das suas fracções. Ou seja, não conhece, 
por não estarem publicitados, os parâmetros eleitos para a aprovação regulamentar do coeficiente de 
localização aplicado na avaliação das suas fracções.

Porém, essa circunstância não gera a violação do dever de fundamentação previsto no artigo 77.º 
da LGT e no artigo 124.º do CPA, por se tratarem de preceitos aplicáveis aos actos administrativos e 
tributários e não aos regulamentos ou actos normativos.

Como se sabe, o regulamento é uma decisão de um órgão da administração pública que, ao abrigo 
de normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos em situações gerais e abstractas, pelo que 
se diferencia do acto administrativo, desde logo, por ser geral e abstracto, enquanto que o acto admi-
nistrativo produz efeitos jurídicos num caso concreto (1).

Ora, as disposições da Portaria n.º 982/2004 e das que se lhe seguiram para aprovação do zona-
mento e coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo para os tipos 
de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do 
CIMI, têm as características de generalidade e abstracção que caracterizam os actos normativos, já que 
se dirigem a um número indeterminado e indeterminável de pessoas, estabelecendo coeficientes para 
cidadãos/ munícipes não individualizadas a priori, aplicáveis a todo o território nacional e a todos os 
que vejam o seu património imobiliário urbano avaliado para efeitos tributários, não se divisando nelas 
qualquer acto administrativo que, como tal, esteja sujeito ao dever de fundamentação consagrado no 
artigo 268.º, n.º 3 da CRP e plasmado na LGT e no CPA.

É certo que a delimitação geográfica que aí é feita, por municípios e zonamentos, parece aproximar-
-se da natureza individual, por interferir mais directamente com a esfera patrimonial dos proprietários, 
como a Recorrente, que vêem os seus prédios urbanos nela incluídos, mas esse será um aspecto me-
ramente instrumental da ordem normativa que o diploma introduz, a ela adstrito e dela indissociável, 
sem possibilidade de ser autonomizado como acto administrativo encarado “a se”.

As citadas Portaria constituem, pois, regulamentos, sujeitos, enquanto forma de actividade adminis-
trativa, ao princípio da legalidade, quer na sua dimensão de preferência de lei, quer na sua dimensão de 
reserva de lei. Da sua sujeição à preferência de lei decorre que, tal como sucede com todas as condutas 
administrativas que contrariem o bloco de legalidade a que estão sujeitos, possam ser ilegais e, como 
tal, susceptíveis de impugnação contenciosa nos tribunais administrativos, os quais podem declarar 
a sua ilegalidade com força obrigatória geral (art.º 204.º da CRP, e arts. 72.º e 76.º do CPTA). E da 
sujeição à reserva de lei decorre que os regulamentos têm necessariamente de ser habilitados por lei, 
mas o grau de densidade normativa da lei habilitante pode variar entre a vinculação total do conteúdo 
regulamentar e o pólo oposto de atribuição de uma quase total liberdade de conformação regulamen-
tar, limitando -se, neste último caso, a identificar a competência, em sentido subjectivo e em sentido 
objectivo, para a sua emissão (2).

Não estão, porém, sujeitos ao dever de fundamentação ou de explicitação das razões por que se 
regulamentou dessa forma e não de forma diferente. Ao contrário dos actos administrativos, os actos 
normativos não têm de facultar aos cidadãos os elementos necessários à percepção da motivação que 
determinou o conteúdo concreto da norma, nem proporcionar -lhes a reconstituição do itinerário cog-
noscitivo e valorativo percorrido pela entidade emissora, bastando -lhe a explicitação expressa da lei 
que visa regulamentar ou da lei que defina a competência subjectiva e objectiva para a sua emissão 
(art.º 112.º, n.º 7, da CRP), por forma a que os interessados possam controlar a conformação regula-
mentar com a lei habilitante.

Os actos regulamentares, praticados no exercício da actividade administrativa genericamente 
regulada pelos artigos 114.º a 119.º do CPA, e, no caso concreto, em execução do dever imposto à 
Administração pelo n.º 1 do artigo 13.º do Dec.Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e dos nºs 1 e 3 
do artigo 62.º do CIMI, não estão, pois, sujeitos ao dever de fundamentação nos termos definidos pelo 
artigo 77.º da LGT e pelo artigo 124.º do CPA, não lhes sendo igualmente aplicável o mecanismo previsto 
no artigo 37º. do CPPT, de passagem de certidão donde constem esses fundamentos, sem prejuízo do 
direito de os interessados acederem aos documentos administrativos preparatórios que suportam o acto 
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regulamentar, mais concretamente, do direito de acesso ao teor das propostas formuladas pela CNAPU 
que foram objecto de aprovação por acto ministerial, em conformidade com a Lei n.º 46/2007, de 24 
de Agosto, que regula o Acesso aos Documentos Administrativos.

Em conclusão, o vício de falta de fundamentação arguido pela Impugnante localiza -se no regu-
lamento e não no acto tributário de avaliação que fixou o valor patrimonial das suas fracções, e não 
podendo um regulamento padecer deste tipo de vício improcede fatalmente o pedido de que, por via 
dessa ilegalidade, se anule aquele acto tributário.

Termos em que não pode manter -se a sentença recorrida, que em sentido contrário decidiu.
Face ao provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a ques-

tão da possibilidade de conhecimento, em substituição, dos restantes vícios invocados na impugnação 
judicial e que consistem na ilegalidade dos actos impugnados por erro na aplicação de um coeficiente 
de localização de 2,00  - atendendo à localização do prédio cujas fracções autónomas foram objecto de 
avaliação e ao respectivo valor de mercado  - à violação do princípio da igualdade fiscal e da capaci-
dade contributiva, e à inconstitucionalidade dos artigos 38.º e 42.º, n.º 3 da CIMI na interpretação em 
que se permita a fixação de um valor patrimonial dos prédios urbanos para habitação superior ao seu 
valor de mercado.

Tendo em atenção que face à solução dada ao litígio, o Mmº. Juiz do tribunal “a quo” não se 
pronunciou sobre esse vícios e que os autos não reúnem os elementos de facto necessários ao seu co-
nhecimento, estando este Supremo Tribunal impedido de os conhecer por falta de poder/dever de se 
substituir nessas condições ao tribunal recorrido para fixar os factos relevantes para o conhecimento 
do mérito da causa, impõe -se que os autos baixem à 1.ª instância para que, fixados os factos relevantes, 
se conheça do mérito desses restantes fundamentos de impugnação judicial.

4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 
provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para aí 
prosseguirem os seus ulteriores termos com vista ao conhecimento das questões que ficaram prejudicada 
face à solução dada ao litígio.

Sem custas, uma vez que a Recorrida não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Sobre a matéria, vide FREITAS DO AMARAL, in “Direito Administrativo”, III, 1989, pág. 36 e seg., ESTEVES 
DE OLIVEIRA, in “Direito Administrativo” (Lições), 1979, pág. 144 e seg., MARCELO REBELO DE SOUSA E ANDRÉ 
SALGADO DE MATOS, in “Direito Administrativo Geral”, Tomo III, 2ª Edição, pág. 248.)

(2) (Sobre a matéria, vide, MARCELO REBELO DE SOUSA E ANDRÉ SALGADO DE MATOS, ob. citada, 
pág. 251.) 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Penhora de créditos. Negação da existência da dívida.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no artigo 224.º, n.º 1, alínea e) do CPPT, em vigor à 
data dos factos, negando o devedor a existência do crédito, no todo ou em parte, 
seria o mesmo considerado litigioso, na parte não reconhecida, e, como tal, seria 
posto à venda por três quartas partes do seu valor.

 II — No caso de litigiosidade do crédito penhorado, podia também a Fazenda Pública 
promover a acção declaratória, suspendendo -se entretanto a execução se o exe-
cutado não possuísse outros bens penhoráveis.

 III — Deste modo, carece de fundamento legal a tese da Fazenda Pública de pretender 
que, mesmo negando o devedor a dívida, a execução deveria prosseguir contra 
ele uma vez que aquele crédito constava da contabilidade da executada.

Processo n.º 1146/11 -30.
Recorrente: Augusto Pais de Oliveira Rocha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Por decisão do Relator, proferida ao abrigo do disposto nos artºs 700º, n.º 1, alínea b) e 705º, 

ambos do CPC, foi julgado procedente o recurso interposto por Augusto Pais de Oliveira Rocha, com os 
demais sinais nos autos, da decisão do Mmº Juiz do TAF de Viseu que julgou improcedente a oposição 
à execução fiscal contra si instaurada ao abrigo do disposto no artº 224º do CPPT.

E, deste modo, foi revogada a decisão recorrida e julgada procedente a oposição.
II. Veio agora a recorrida Fazenda Pública pedir que sobre aquela decisão recaia acórdão, por 

discordar do decidido pelo Relator.
III. No recurso da decisão recorrida o recorrente apresentou, para o efeito, alegações nas quais 

conclui:
a) O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, 

de 09 de Dezembro de 2008, proferida nos autos do processo n.º 382/06.OBEVIS, a qual indeferiu a 
Oposição à execução deduzida pelo Recorrente, Augusto Pais de Oliveira Rocha.

b) Nos termos da douta sentença recorrida, foi a oposição indeferida, designadamente, por ali se 
entender que “a escrituração comercial faz fé, enquanto não for posta em causa e contraditada por 
outros meios probatórios com força superior, pelo que, verificada a existência do crédito penhorável, 
que o oponente não depositou, prosseguiu, contra si, o processo de execução fiscal”, sendo consequen-
temente e no entender do Tribunal a quo a oposição deduzida improcedente.

c) Entende, o ora Recorrente, salvo o devido respeito, e melhor entendimento, que o Tribunal a 
quo, fez na sentença ora recorrida uma errada interpretação e aplicação do direito aos factos.

d) Havendo na douta sentença recorrida quer normas jurídicas que foram violadas quer erro na 
subsunção dos factos ao direito, os quais impunham outra decisão, na qual se conferisse provimento 
à Oposição deduzida.

e) Desde logo, e em primeiro lugar, há na douta sentença recorrida erro de julgamento, já que o 
Tribunal a quo, fazendo uma errada subsunção dos factos ao direito, desconsiderou as formalidades a 
que deve obedecer a penhora de créditos e que, in casu, não se encontravam preenchidas.

f) Com efeito, e conforme consta do probatório “Em 1/9/2005, o oponente deu entrada de um 
requerimento, no Serviço de Finanças da Feira -1, no qual declarou que a sociedade “Transdesa - Trans-
portes de Carga e Materiais Inflamáveis, Lda”, não era titular de qualquer crédito perante si, pelo que 
não iria proceder ao depósito de qualquer quantia”.

g) Razão pela qual aquele (crédito) só poderia ser considerado como litigioso e como tal posto à 
venda, ou em alternativa, deduzida acção declaratória de modo a aferir da legalidade do crédito, sendo 
ilegal o prosseguimento da execução contra o Recorrente por aquele valor, nos termos do disposto na 
alínea e), do n.º 1, e do n.º 2, ambos do artigo 224.º, do CPPT.

h) Do disposto no artigo 224.º, do CPPT, resulta que compete ao (alegado) devedor declarar se o 
crédito existe, quais as garantias que o acompanham, a data em que se vence, bem como os restantes 
elementos que se revelem necessários à identificação do referido crédito.

i) Estipulando a lei que na falta dessa declaração se deverá considerar que o devedor reconhece a 
existência da obrigação nos termos estabelecidos na nomeação do crédito à penhora.

j) Sucede, porém, que nas situações em que o alegado devedor negue a existência do crédito e a 
DGCI  - Exequente  - mantenha a penhora, o crédito passa a considerar -se como litigioso,

k) Sendo nessa qualidade que será adjudicado ou transmitido.
l) Com efeito, a lei faz impender sobre o devedor do crédito penhorado  - devedor do Executado 

 - o ónus de declarar se o crédito existe ou não, sob pena de, nada dizendo, o mesmo ser reconhecido 
nos termos em que era indicado à penhora, ficando assim imediatamente assente no processo executivo 
e podendo ser como tal adjudicado ou vendido.

m) Sobre o alegado devedor do crédito objecto de penhora, recai o ónus de confirmar ou negar a 
existência do crédito, sendo que nas situações em que expressamente se nega a existência do crédito e, 
ainda assim, a exequente mantém a penhora, o crédito passa a ser considerado como litigioso e como 
tal será posto à venda por três quartas partes do seu valor, ou alternativamente, assiste à DGCI a possi-
bilidade de promover a competente acção declaratória para reconhecimento desse crédito, caso em que 
se suspende entretanto a execução sobre esse bem até que seja proferida decisão sobre o litígio.

n) Sucede, pois, que sobre o alegado devedor a lei não faz impender o ónus de provar a inexis-
tência do crédito perante a Exequente, cabendo -lhe apenas, e como se disse, o ónus de confirmar ou 
negar a existência do crédito.

o) Ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, quem tem o ónus de demonstrar, e provar, a 
existência do crédito é a Exequente  - in casu, DGCI  - no âmbito da competente acção declaratória.

p) Não logrando a DGCI fazer essa prova face à mera declaração de inexistência do crédito pelo 
terceiro devedor, o mesmo terá que ser posto à venda como crédito litigioso por três quartas partes do 
seu valor.

q) Atento o regime legal aplicável e a decisão do Tribunal a quo, sempre se haverá de concluir 
pela (evidente) violação do disposto no artigo 224.º, do CPPT.
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r) Com efeito, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a falta de preenchimento das formalida-
des previstas naquele dispositivo, pese embora e conforme consta, aliás, da sentença recorrida seja da 
competência do “(...) Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas 
destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (artigo 660º, n.º 2, 
Código de Processo Civil, ex vi do artigo 2º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário).”

s) Com efeito, apesar de o aqui Recorrente ter negado a existência do alegado crédito, a DGCI 
considerou, unilateralmente, que esse crédito existia e dirigiu a execução contra o aqui Recorrente, 
com vista a cobrar o respectivo montante.

t) Tudo isto, quando à DGCI apenas assistia a possibilidade legal de considerar aquele crédito 
como litigioso ou interpor contra o ora Recorrente aquela que era a competente acção declaratória para 
reconhecimento do crédito.

u) Sobre nada disto se pronunciou o Tribunal a quo, desconsiderando o regime legal apli-
cável às formalidades da penhora de créditos, bastando -se com a (mera análise da) escrituração 
comercial.

v) Escrituração comercial essa que, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, foi posta em 
causa, quando o Recorrente informou a DGCI que o crédito não se verificava,

w) Sendo que, por outro lado, não era ao Recorrente a quem cabia contraditar essa escrituração, 
através de “outros meios probatórios com força superior”, mas antes à DGCI provar que essa escritu-
ração se encontrava correcta.

x) E, por outro lado, ainda, não competia à DGCI declarar como definitivamente certa e assente 
a existência do crédito nomeado à penhora, quando a declaração prestada pelo aqui Recorrente era no 
sentido de que aquele crédito não existia.

y) Face a todo o exposto, competia pois ao Tribunal a quo, verificar do preenchimento dos requisitos 
e formalidades previstos no artigo 224.º, n.º 1, alínea e) e n.º 2, do CPPT, de forma a aferir da legalidade 
do prosseguimento dos autos de execução contra o aqui Recorrente. O que, in casu, não fez.

z) Por outro lado, ainda, e conforme resulta do mesmo dispositivo  - artigo 224.º, do CPPT  - na 
redacção vigente à data dos factos, a penhora de créditos fazia -se através de auto em que intervinha o 
alegado devedor, tratando -se de um regime especial de penhora, ao qual não se aplicava o disposto no 
artigo 856.º, do Código de Processo Civil (CPC).

aa) Com efeito, a penhora de créditos prevista no artigo 224.º, do CPPT, não poderia ser efectivada 
por mera notificação postal, como sucedeu no caso em apreço, mas antes presencialmente.

bb) O que implica que a penhora de créditos na execução fiscal, no regime vigente à data dos 
factos, não consistia na mera notificação postal ao alegado devedor, mas na elaboração de um auto em 
que se observavam as regras das várias alíneas do n.º 1, do artigo 224.º, do CPPT.

cc) Trata -se, pois, de uma notificação pessoal, efectuada mediante diligência presencial, a 
que se aplicam as regras sobre citação pessoal, nos termos do n.º 5 e n.º 6, ambos do artigo 38º, 
do CPPT.

dd) Ora, na situação dos presentes autos, e conforme melhor resulta da factualidade constante 
do probatório da Sentença recorrida, “O oponente foi notificado, por ofício datado de 19/8/2005, da 
penhora do crédito de € 2.229.041,26, relativo à executada “Transdesa  - Transportes de Carga e Ma-
teriais Inflamáveis, Lda.”, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0094200401011898 e apensos, 
que deveria depositar no prazo de 30 dias a contar da penhora, sob pena de ser executado no próprio 
processo, nos termos do disposto nos artigos 224º, n.º 1, alínea b), e 233º, alínea a), do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário”.

ee) Ou seja, não se verificaram as formalidades do artigo 224.º, do CPPT, o que determina que 
nem sequer houve uma penhora legal do (alegado) crédito,

ff) Razão pela qual, nunca se poderia impor ao aqui Recorrente o respectivo depósito.
gg) Face ao exposto, a sentença recorrida ao considerar que houve penhora do crédito sub judice 

laborou em erro, violando também por esta via o disposto no artigo 224.º, do CPPT.
hh) Por tudo isto, a interpretação do Tribunal a quo é, salvo o devido respeito, errada, implicando 

uma evidente violação do disposto no artigo 224.º, do CPPT e uma também errada subsunção dos factos 
ao direito, os quais, como se disse, impunham outra decisão.

ii) Consequentemente e face ao exposto, deverá a decisão recorrida ser revogada e substituída 
por outra que faça quer uma correcta subsunção dos factos ao direito, quer uma correcta aplicação 
normativa.

C)  - Do Pedido:
Termos em que deve o presente Recurso ser admitido e julgado procedente, nos termos expostos, 

anulando -se a Sentença recorrida, de 09 de Dezembro de 2008, do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu, com as necessárias consequências legais.

IV. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 208, no qual defendeu a procedência do recurso 
com a consequente extinção da execução instaurada contra o recorrente.
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V. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º) O oponente foi notificado, por ofício datado de 19/8/2005, da penhora do crédito de 

€ 2.229.041,26, relativo à executada “Transdesa  - Transportes de Carga e Materiais Inflamáveis, Ldª.”, 
no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0094200401011898 e apensos, que deveria depositar no 
prazo de 30 dias a contar da penhora, sob pena de ser executado no próprio processo, nos termos do 
disposto nos artigos 224º, n.º 1, alínea b), e 233º, alínea a), do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário;

2º) Em 1/9/2005, o oponente deu entrada de um requerimento, no Serviço de Finanças da Feira - 1, 
no qual declarou que a sociedade “Transdesa  - Transportes de Carga e Materiais Inflamáveis, Ldª.”, 
não era titular de qualquer crédito perante si, pelo que não iria proceder ao depósito de qualquer quantia;

3º) No balancete analítico da referida sociedade, reportado a 30/9/2005, constava a existência 
de um crédito da sociedade em questão, em nome de Augusto Rocha, no montante de € 2.230.231,11, 
facto verificado pela inspecção tributária.

4º) A presente oposição deu entrada no Serviço de Finanças da Feira  -1, em 21/2/2006.
5º) O oponente foi citado como executado em 17/1/2006.
VI. O Relator decidiu recurso louvando -se na seguinte argumentação:
“São duas as questões suscitadas pelo recorrente:
a) A da relevância da declaração de inexistência do crédito por parte do recorrente (conclusões 

das alíneas a) a y);
b) A da nulidade da penhora do crédito por ausência de cumprimento das formalidades previstas 

no artº 224º do CPPT, em vigor à data dos factos (conclusões das alíneas z) a ff)).
Desde já se dirá que não se tomará conhecimento da 2ª questão, uma vez que a mesma não foi 

apreciada na decisão recorrida, até porque nem sequer foi invocada na petição de oposição (v. fls. 11/16). 
Assim, configurando -se como questão nova e sendo certo que os recursos visam reapreciar as decisões 
dos tribunais de grau hierárquico inferior e não conhecer de novas questões suscitada pelas partes, este 
Tribunal não está legalmente vinculado a conhecer desta questão agora suscitada nas alegações.

Posto isto, vamos então conhecer da 1ª questão.
4.1. A decisão recorrida julgou improcedente a oposição por entender que, encontrando -se do-

cumentado no balancete analítico da sociedade em causa, reportado a 30.09.2005, o referido crédito, 
facto verificado pela inspecção tributária, era irrelevante a invocação de inexistência do crédito para 
efeitos do disposto no artº 224º do CPPT.

Isto porque “o oponente se limitou a negar a existência do crédito penhorado, sem ter demonstrado 
que o mesmo não existia ou já se tinha extinguido”

Por outro lado, a escrituração comercial faz fé, enquanto não for posta em causa e contraditada 
por outros meios probatórios de valor superior, pelo que, verificada a existência do crédito penhorável, 
teria a execução de prosseguir contra o oponente.

4.2. O recorrente, por sua vez, entende que, tendo negado a existência do crédito, este deveria 
passar a ser considerado como litigioso, nos termos do disposto no artº 224º do CPPT, sendo nessa 
qualidade adjudicado ou transmitido.

Com efeito, a lei faz impender sobre o devedor do crédito penhorado o ónus de declarar se este 
existe ou não, sob pena de, nada dizendo, o mesmo ser reconhecido nos termos em que era indicado 
à penhora.

Assim, quem tem o ónus de demonstrar e provar a existência do crédito é o exequente. Não sendo 
feita essa prova, perante a declaração de inexistência do crédito pelo terceiro devedor, o mesmo será 
posto à venda como litigioso por três quartas partes do seu valor.

4.3. O MºPº no parecer acima citado, comunga do entendimento do recorrente, argumentando da 
seguinte forma:

O recorrente foi notificado da penhora do crédito e informou o OEF de que o crédito não existia. 
Ora, a única consequência jurídica de tal declaração é o crédito ser considerado litigioso e, como tal 
deve ser posto à venda por três quartas partes do seu valor (artº 224º do CPPT). O recorrente não tem 
o ónus de provar que o crédito não existe, cabendo à Fazenda Pública a prova de que o crédito existe 
mediante a promoção da competente acção declarativa (artº 224º, n.º 2 do CPPT).

Vejamos então.
5. O artº 224º do CPPT, em vigor à data dos factos, estabelecia o seguinte:
“1. A penhora de créditos será feita por meio de auto, nomeando -se depositário o devedor ou o 

seu legítimo representante, e com observância das seguintes regras:
a) Do auto constará se o devedor reconhece a obrigação, a data em que se vence, as garantias 

que a acompanham e quaisquer outras circunstâncias que possam interessar à execução;
b) O devedor, se reconhecer a obrigação imediata de pagar ou não houver prazo para o paga-

mento, depositará o crédito em operações de tesouraria, à ordem do órgão da execução fiscal, no 
prazo de 30 dias a contar da penhora, e, se o não fizer, será executado pela importância respectiva, 
no próprio processo;
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c) Se reconhecer a obrigação de pagar, mas tiver a seu favor prazo de pagamento, aguardar -se -á 
o seu termo, observando -se seguidamente o disposto na alínea anterior;

d) O devedor será advertido na notificação de que não se exonera pagando directamente ao 
credor;

e) Se negar a obrigação, no todo ou em parte, será o crédito considerado litigioso, na parte não 
reconhecida, e, como tal, será posto à venda por três quartas partes do seu valor.

f) Inexistindo o crédito ou sendo o seu valor insuficiente para garantir a dívida exequenda e 
acrescido, o órgão da execução fiscal pode notificar o devedor da penhora de créditos futuros até 
àquele valor, mantendo -se válida a notificação por período não superior a um ano, sem prejuízo de 
renovação.

2. No caso de litigiosidade do crédito penhorado, pode também a Fazenda Pública promover 
a acção declaratória, suspendendo -se entretanto a execução se o executado não possuir outros bens 
penhoráveis”.

Temos então que, de acordo com a alínea e) supra, negada a obrigação (no todo ou em parte) o 
crédito era imediatamente considerado litigioso.

Assim, não era aplicável o disposto no artº 858º do CPC, que rezava assim:
“1– Se o devedor contestar a existência do crédito, são notificados o exequente e o executado para 

se pronunciarem, no prazo de 10 dias, devendo o exequente declarar se mantém a penhora ou desiste dela.
2 – Se o exequente mantiver a penhora, o crédito passa a considerar -se litigioso e como tal será 

adjudicado ou transmitido”.
Aquela norma (alínea e)), conforme salienta Jorge Lopes de Sousa -CPPT Anotado, 6ª edição, 

pág. 619, constituía uma especialidade do processo de execução fiscal em relação ao processo de exe-
cução comum, pois neste, no caso de o devedor contestar a existência do crédito, gera -se um incidente 
processual, procedendo -se à notificação do exequente e do executado para se pronunciarem, no prazo 
de 10 dias, devendo o exequente declarar se mantém a penhora ou desiste dela (artº. 858.º, n.2 1, do 
CPC). Só se o exequente mantiver a penhora, depois desse incidente, o crédito passa a considerar -se 
litigioso e como tal será adjudicado ou transmitido (n.º 2 do mesmo artº. 858º).

No processo de execução fiscal, o crédito passava a considerar -se litigioso, na parte não reconhe-
cida, e, como tal, é posto à venda por três quartas partes do seu valor [artº. 224.º, n.º 1, alínea e) citado]. 
Em alternativa à venda do crédito, a Fazenda Pública poderia promover acção declaratória, relativa ao 
crédito litigioso, nos termos do n.º 2 deste artº. 224.º.

Sendo assim, e como bem se decidiu no Acórdão da Relação do Porto, de 09.02 2004 - CJ, 1º, 
181), contestando o devedor a existência do crédito penhorado nos autos, ao juiz da execução apenas 
cabe designar a conferência prevista no artº. 858.º do CPC e, se o devedor na conferência, insistir na 
contestação da dívida, caso o exequente mantenha a penhora ao Tribunal apenas resta considerar tal 
crédito como litigioso, não podendo na execução indagar -se da existência ou não desse crédito e, con-
sequentemente, decidir -se sobre a sua existência ou não.

Então, ao órgão da execução fiscal, no caso concreto, apenas restava desistir daquele crédito, 
manter a execução e considerar aquele litigioso sendo posto à venda por três quartas partes do seu 
valor ou poderia ainda a Fazenda Pública promover acção declaratória, relativa ao crédito litigioso, 
nos termos do n.º 2 deste artº. 224.º. do CPPT.

Em face do que ficou dito, a decisão recorrida não pode manter -se.
5. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 

e julga -se procedente a oposição.
Sem custas”.
VII. Ora, conforme afirmado no despacho reclamado, o artº 224º, n.º 1, alínea e) é claro ao esta-

belecer que, se o devedor negar a obrigação, no todo ou em parte, será o crédito considerado litigioso, 
na parte não reconhecida, e, como tal, será posto à venda por três quartas partes do seu valor.

Portanto, negada a obrigação, a lei nenhum dever impõe àquele, antes remetendo o exequente – 
neste caso a Fazenda Pública  - para acção declaratória (nº 2) ou procedendo -se à venda por três quartas 
partes do seu valor.

Com o devido respeito em parte alguma da lei se colhe a tese da Fazenda Pública de pretender que 
o executado é credor de um terceiro, uma vez que, em seu entender, o crédito resulta da contabilidade 
do executado.

Como já se referiu, negando o pretenso devedor a existência da dívida, só em acção judicial a 
Fazenda Pública pode convencer da sua existência.

Pelo que ficou dito, o despacho reclamado, ao seguir este entendimento, julgou correctamente.
VIII. Nestes termos e pelo exposto, confirma -se a decisão sumária do Relator, concede -se provi-

mento ao recurso, e, revogando -se a decisão recorrida, julga -se procedente a oposição.
Custas pela recorrida Fazenda Pública, neste STA e em 1ª instância.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 
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 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Reversão da execução. Penhora de créditos de IVA. Penhora de expectativa real de 
aquisição.

Sumário:

 I — Os créditos do IVA não são penhoráveis, a menos que assumam a forma de reem-
bolso confirmado e comunicado à administração tributária, nos termos legais.

 II — Na compra e venda com reserva de propriedade, apesar do alienante conservar a 
titularidade do direito de propriedade, a posição jurídica do comprador é redutível 
a um valor pecuniário, sendo a «expectativa real de aquisição» susceptível de ser 
penhorada, nos termos do artigo 860º -A do CPC.

 III — Sem a penhora da posição contratual do devedor originário na compra com reserva 
de propriedade, concretizada através da notificação ao vendedor e eventualmente 
da apreensão do bem alienado, não se pode justificar, de forma objectiva e rigo-
rosa, que o património do devedor originário é absolutamente insuficiente.

Processo n.º 1154/11 -30.
Recorrente: Joaquim Alves Barreiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Joaquim Alves Barreiro, identificado nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou parcialmente procedente a oposição à execução 
fiscal instaurada nos Serviços de Finanças da Figueira da Foz contra “Transportes Barreiros & Ldª, 
contra si revertida, para pagamento de dívidas de IVA de 1994 a 1998 e 2003, de retenção na fonte de 
IRS de 1998 a 2001 e de coimas fiscais de 1996 a 2001 no montante de €20 394,36.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Considerando o disposto nos artigos 3º, n.º 3 e 201º, n.º 1, alínea c), do CPC, aplicáveis ex vi 

o disposto no artigo 2º do CPPT, a sentença recorrida padece de nulidade, devendo determinar -se a 
anulação de todo o processado posterior à junção do documento de fls. 230, uma vez que o recorrente 
não foi notificado do teor desse documento, posteriormente levado à base fáctica, para que pudesse 
pronunciar -se perante o facto “superveniente” aí constante e que se revelava determinante para a decisão 
da causa na medida em que dele resulta o conhecimento da existência do veículo e que a AF só não 
procedeu à penhora do veículo por o mesmo estar sujeito a uma cláusula de reserva de propriedade.

2. Com a preterição do princípio do contraditório, o Tribunal impediu o recorrente de invocar 
a penhorabilidade dos direitos existentes sobre esse bem, ex vi o disposto no artigo 860º -A, do CPC, 
e, atenta a influência dessa realidade na decisão da causa, obstou a que o recorrente se pronunciasse 
sobre o teor desse documento.

3. Resultando do ponto 18º dos factos provados que o Serviço de Finanças da Figueira da Foz – 1, 
informou o Tribunal de que o veículo de matrícula 66 -95 -FI mantinha uma reserva de propriedade não 
tendo sido penhorado ou vendido no processo de execução fiscal; e do ponto 17º dessa base fáctica, que a 
devedora originária adquiriu, nos termos do requerimento – declaração para registo de propriedade, esse 
veículo, em reserva de propriedade; dando também o Tribunal por assente, na motivação da sentença, 
que o veículo apenas foi “desonerado em Setembro de 2006, ou seja, em momento temporal posterior 
ao da data em que foi proferido o despacho de reversão”, conclui -se que esse facto devia constar da 
matéria de facto provada, bem como a referência temporal em que o contrato referido nesse ponto 17º 
foi celebrado (25 de Outubro de 2000, conforme consta do documento aí referido), levando -se ambos 
os factos à matéria de facto provada.

4. Não resulta demonstrada a fundada insuficiência de bens da executada (a revelar, pela inexistência 
de bens penhoráveis, nos termos da LGT) e a sua excussão prévia (como era pressuposto no domínio do 
CPT), pressupostos da válida reversão da execução contra os gerentes da sociedade devedora originária 
e principal, que in casu determinaram a reversão das dívidas. Na verdade,

5. Resulta claramente dos autos que existiam direitos penhoráveis sobre um automóvel pesado 
sobre o qual fora celebrado um contrato de compra e venda, sujeito à aposição de uma condição sus-
pensiva da transferência da propriedade,
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6. Sendo esses direitos penhoráveis nos termos do artigo 860º -A do CPC, nºs 1 a 3, incidindo a 
penhora sobre a expectativa jurídica daí decorrente e os respectivos direitos contratuais daí emergentes, 
concretizada numa situação jurídica activa, geradora de direitos subjectivos na esfera da Sociedade 
devedora originária, sendo que, uma vez adquirido o veículo automóvel, a própria penhora passa a 
incidir sobre ele.

7. Nestes termos, o facto do veículo em causa nos autos, ter sido adquirido com reserva de pro-
priedade não obstava a que os direitos da devedora originária sobre ele tivessem sido penhorados, sendo 
que, nesse caso e logo a partir de Setembro de 2006, essa penhora passaria a incidir sobre o bem cuja 
propriedade havia então sido adquirida.

8. Nesses termos, não tendo sido penhorado nem excutido esse património da executada, bem se 
compreende que não se verificam os pressupostos para a reversão da execução relativamente às dívidas 
fiscais abrangidas pelo regime do CPT. E,

9. Mutatis mutandis, também não se verificam os pressupostos que a AF assumiu para reverter as 
dívidas abrangidas pela aplicação da LGT, a saber: inexistência de bens penhoráveis, com a consequente 
fundada insuficiência de bens penhoráveis do devedor.

10. De facto e como se constata, esses bens existiam e eram susceptíveis de penhora, razão pela 
qual erra, em primeiro lugar, a administração fiscal que considerou inexistirem bens penhoráveis e, em 
segundo lugar, o Tribunal ao não relevar, nesse âmbito, os direitos que a executada principal detinha 
sobre o veiculo que vela a adquirir.

11. Termos em que, falecem os pressupostos mobilizados pela Administração Fiscal para a rever-
são das dívidas e, bem assim, o juízo do Tribunal recorrido que concluiu “que à data em que ocorreu 
a reversão, a Administração Tributária não podia aceder a quaisquer bens da executada para saldar as 
dívidas”.

12. O Tribunal errou igualmente ao não relevar os créditos de IVA, com fundamento de que se trata 
de “tributo que, sendo apurado pelo sujeito passivo, não significa, tal como se refere na contestação, 
que exista na realidade e que venha a justificar -se o seu reembolso”.

13. Assim, em primeiro lugar, o facto de se estar perante um crédito de IVA, não autoriza, tout 
court, que se assuma a irrelevância do crédito em função do tipo de imposto de que o mesmo decorre, 
nomeadamente por se tratar de um imposto em auto -liquidação.

13. De facto, a AF pode facilmente controlar e sindicar a existência desse crédito e, se mais não 
fosse, não pode olvidar -se que as declarações dos contribuintes se presumem verdadeiras e de boa fé.

14. In casu, o Tribunal recorrido mais não fez do que esquecer aquela realidade e inverter esta 
presunção, extraindo um juízo sem qualquer apoio na lei.

15. Mais, em segundo lugar, dos factos provados  - item 16  -, resulta claramente que a AF sabia e não 
discutiu a existência do crédito de IVA por parte da devedora originária, ao afirmar que: “considerando 
que a executada principal tem um crédito de IVA, deve solicitar o reembolso numa declaração periódica 
e remeter dentro do prazo a fim daquele crédito poder ser usado por compensação no pagamento da 
dívida. Não podendo, face ao exposto, subsistir qualquer dúvida sobre a existência do referido crédito 
de IVA e de que crédito também era penhorável, sai reforçada a conclusão de que o Tribunal não podia 
ter concluído, como concluiu pela inexistência de quaisquer bens/direitos passíveis de penhora, e, como 
tal, errou ao dar por verificados os pressupostos da reversão das dívidas fiscais.

16. Não podendo concluir -se, em face de tudo o que foi dito, pela inexistência de bens da devedora 
principal, logo, a fortiori, ficará prejudicada a questão da apreciação da culpa do recorrente, ou, pelo 
menos, deve considerar -se afastada a sua existência.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da incompetência do tribunal, por considerar 

que foi impugnada a matéria de facto apurada pela sentença.
2. Na sentença deram -se por verificados os seguintes factos:
1  - A presente oposição deu entrada nos respectivos serviços de Finanças da Figueira da Foz, em 

9 de Março de 2006, conforme resulta do teor de fls. 2 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.
2  - O processo de execução fiscal n.º 074419970100989. 3 e apensos foi instaurado com base 

nos títulos executivos juntos a fls. 35 a 43, por dívidas, no montante de € 20 394,36, provenientes de 
IVA, IRC e coimas dos anos de 1994 a 2003, que foi instaurado contra a firma “Transportes Barreiros 
& Felix, Ld”, conforme resulta do teor de fls. 111, conjugado com as certidões de relaxe nºs. 201, 200, 
279, 280, 286, 287 e respectivas liquidações de juros compensatórios em termos de IVA, a certidão 
de dívida n.º 980009225, certidão n.º 60226, n.º 2002/67552, 2002/67553, 2002/67554, 2002/67555, 
2005/155369, 960161905, 970172579, 179464, fls. 62, n.º 52, fls. 74, fls. 80, nº. 0744001013211, 
fls. 92, fls. 97, fls. 101. fls. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 960161905, 980009225, 179464, 970140033 
e cujos termos se dão por integralmente por reproduzidos.

3  - O despacho para audição foi proferido, em 25.11.2005, referindo uma dívida na quantia total 
de € 21 416,90, conforme teor de fls. 143 dos autos e cujos termos se dão aqui por reproduzidos.
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4  - O oponente foi notificado para exercer o direito de audição prévia, em 25.11.2005, através do 
ofício nº. 9248, remetido por carta registada, conforme resulta do teor de fls. 144 dos autos que aqui 
se dão por reproduzidas.

5  - O oponente exerceu o direito de audição prévia, por escrito, em 16 de Dezembro de 2005, no 
qual, em síntese alega que, em virtude de graves problemas de saúde, desde 2000, não exerce qualquer 
actividade. Não obstante “figurar” como gerente da firma executada quem praticou a gerência efectiva 
foi Carlos Alberto Félix Barreiros. Que está reformado desde 2002, conforme os termos e os funda-
mentos melhor exarados a fls. 145 dos autos que aqui se dão por reproduzidos.

6  - Por despacho de 27.12.2005 proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças foi determinada a 
reversão das dívidas referidas em 2), por na sequência das diligências efectuadas estar comprovada 
a inexistência de bens penhoráveis à executada, conforme teor do despacho junto a fls. 36 e 147 dos 
autos que aqui se dão por reproduzidos.

7  - O oponente foi citado dos termos do despacho de reversão proferido, por carta registada com 
aviso de recepção, em 28.12.2006, através do ofício nº. 9 905, tendo o aviso de recepção sido assinado 
em 30.12.2005 ao qual foram anexados a informação de fls. 5 a 6 do presente ofício, a cópia do despa-
cho de 06.01.30, de fls. 4, cópia do despacho de reversão de fls. 15, 22 certidões de dívida respectivas 
fundamentações das liquidações, conforme resulta do teor de fls. 22, 148 a 149 e 153 a 154 dos autos 
que aqui se dão por reproduzidas.

8  - O oponente por requerimento apresentado, em 27.01.2006, alegou a falta de fundamentação 
da citação da reversão efectuada pelo que por despacho de 30.01.2006 foi ordenada a repetição da 
citação, conforme teor da fotocópia junta a fls. 25 e 150 a 153 cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

9  - A sociedade por quotas e devedora originária “Transportes Barreiros & Felix, Ld”, com a 
matrícula número 01729/940613 foi constituída em 13 de Junho de 1994, tinha por objecto social a 
exploração de transportes rodoviários ocasionais de mercadorias nacionais e internacionais, exercendo 
a actividade de prestação de serviços na área dos Transportes Rodoviários de Mercadorias, enquadrado 
no CAE nº. 60240, tinha por sócios -gerentes Joaquim Alves Barreiro e Carlos Alberto Félix Ribeiro, 
obrigando -se a sociedade mediante a assinatura dos dois gerentes, conforme Ap.13/940613 do teor 
da fotocópia certificada da certidão comercial junta aos autos a fls.29 a 31 conjugado com o teor das 
mesmas se dá aqui por integralmente reproduzidas.

10  - A sociedade por quotas devedora originária realizou um reforço do capital e a subsequente 
alteração do contrato societário, em 13.06.1994, conforme resulta do teor da Ap. 14/940613 de fls. 30 
dos autos que aqui se dão por reproduzidas.

11  - A sociedade por quotas devedora originária nomeou gerente António Figueira da Silva, em 
1994.06.21 que, por exoneração, cessou funções em 17 de Outubro de 1994, conforme resulta do teor 
das Ap. 159/940615 e Ap. 111950130 dos autos de fls. 30 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.

12  - A devedora originária apresentou a declaração de alterações, em sede de IVA, em 2004.03.31, 
na qual declara, em sede de IRC, ter optado pelo regime geral de determinação do lucro tributável, 
conforme resulta do teor de fls. 32 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.

13  - Na declaração junta a fls. 33 dos autos, a devedora originária entre outras informações, declara 
que, em sede de IVA, estar enquadrada no regime normal trimestral, a partir de 04.10.93, conforme teor 
de fls. 33 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.

14  - A sociedade devedora originária, em 25 de Fevereiro de 2003, apresentou junto do Serviço de 
Finanças da Figueira da Foz um requerimento, no qual, alega dificuldades financeiras que determinaram 
a não liquidação de alguma obrigações fiscais, por falta de capacidade na boa cobrança dos respectivos 
clientes de valores facturados, conforme teor de fls. 34 dos autos que aqui se dão por integralmente 
por reproduzidos.

15  - Em 28 de Junho de 2005 a sociedade devedora originária, por requerimento escrito dirigido 
ao respectivo serviço de finanças requereu o pagamento da dívida, em pagamentos por conta mensais 
mínimos, no valor cada um deles de € 350,00, com início em Julho de 2005, conforme teor de fls. 35 
dos autos que aqui se dão por reproduzidos.

16  - O pedido de pagamento por conta referido em 15) foi objecto de decisão que integra o des-
pacho de reversão proferido em 2005.12.27, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de pagamento 
por conta nos termos do artigo 264º do Código de Procedimento e Processo Tributário, considerando 
que estes pagamentos não prejudicam o andamento dos processos e que o montante do pagamento 
insignificante em relação à dívida, prossigam os autos com a reversão até ao pagamento da totalidade 
da dívida e acrescido. Considerando que a executada principal tem um crédito de IVA, deve solicitar 
o reembolso numa declaração periódica e remeter dentro do prazo a fim daquele crédito poder ser 
usado por compensação no pagamento da dívida”, conforme resulta do teor de fls. 36 dos presentes 
autos que aqui se dão por integralmente reproduzidas.

17  - No requerimento -declaração para registo de propriedade a sociedade devedora originária 
“Transportes Barreiros & Félix, lda.”, na qualidade de compradora, adquiriu o veículo com a matrícula 
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66 -95 -FI, à sociedade “CIMPOMÓVEL  - VEÌCULOS PESADOS,S.A”, em reserva de propriedade, 
conforme o teor dos documentos juntos a fls. 204 a 207 cujo teor se dá aqui por integralmente por 
reproduzido.

18  - O Serviço de Finanças da Figueira da Foz -1, em 2010.09.22, informou os presentes autos 
que o veículo de matrícula 66 -95 -FI mantinha uma reserva de propriedade, não tendo sido penhorado 
ou vendido no processo de execução fiscal, conforme teor do ofício n.º 4879 junto a fls. 230 dos autos 
que aqui se dá por reproduzido.

3.1. Comecemos pelas duas questões prévias, uma levantada pelo Ministério Público, relativa à 
incompetência do tribunal, e outra pelo recorrente, relativa à nulidade processual da falta de notificação 
de informação prestada no processo pelo órgão de execução fiscal.

Mas nenhuma delas é de proceder.
O Ministério Público considera que nas conclusões 1 a 3 o recorrente impugna a matéria de facto 

que foi considerada provada, cuja apreciação está fora do alcance deste Tribunal. É certo que o tribunal 
apenas tem competência para conhecer de decisões dos tribunais tributários quando estiver em causa 
matéria exclusivamente de direito (cfr. art. 26º, alínea b) do ETAF, aprovado pela Lei n.º 107 -D/2003 
de 31/12 e n.º 1 do artigo 280º do CPPT). Todavia, a excepção não ocorre por dois motivos: (i) nas 
conclusões 1ª e 2ª o recorrente limita -se a invocar a nulidade de uma omissão processual, que é matéria 
de direito; (ii) na conclusão 3º refere -se ao facto n.º 18 do probatório, dizendo que dele deveria constar a 
data em que o veículo de matrícula 66 -95 -FI foi comprado, com reserva de propriedade, pela devedora 
originária e a data em que se extinguiu tal reserva, mas tais elementos estão incluídos no âmbito desse 
facto, uma vez que nele se dá por «integralmente» reproduzido no teor dos documentos de fls. 204 a 
207 dos autos, que incorporam tais elementos.

O que o recorrente pretende com a invocação desses factos é demonstrar que na data da reversão 
não havia insuficiência de bens da executada originária, porque a reserva da propriedade sobre tal ve-
ículo não impedia a penhora. E assim sendo, o problema é estritamente jurídico, consistindo em saber 
se a reserva de propriedade do veículo determina a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis 
da devedora originária.

Quanto à nulidade processual arguida em sede de recurso, considera o recorrente que não foi 
notificado do teor do documento de fls. 230, pelo que não pôde pronunciar -se perante um facto “su-
perveniente” que se “revelava determinante para a decisão da causa, na medida em que dele resulta o 
conhecimento da existência do veículo e que a AF só não procedeu à penhora do veículo por o mesmo 
estar sujeito a uma cláusula de reserva de propriedade”.

O documento de fls. 230, que o facto n.º 18 do probatório reproduziu integralmente, constitui 
uma informação do órgão de execução fiscal na qual se dá a conhecer que “o veículo de matrícula 
66 -95 -FI mantinha uma reserva de propriedade, não tendo sido penhorado ou vendido no processo 
de execução fiscal”.

É verdade que tal ofício não foi dado a conhecer ao recorrente. Mas não se consegue perceber em 
que medida tal informação o surpreendeu, em termos do seu desconhecimento e consequente falta do 
contraditório influir decisivamente no exame da oposição. É que, aquela informação não podia repre-
sentar qualquer novidade para o recorrente, uma vez que informação de igual teor havia antecedido o 
despacho de reversão. Com a petição inicial, o recorrente juntou o despacho de reversão acompanhado 
da informação onde se diz o seguinte: “possui como único imobilizado relevante, 4 viaturas que utiliza 
na sua actividade normal, relativamente às quais (viaturas com matrícula JQ -00 -53, 66 -95 -FI, 93 -09 -JJ 
e 50 -31 -FE) apurei junto da Conservatória do Registo Automóvel, estarem registadas em nome da 
executada, mas com reserva de propriedade a favor de outras entidades” (cfr. fls. 26 dos autos). Por-
tanto, desde a citação para a reversão, o recorrente tem conhecimento de que o veículo 66 -95 -FL não 
foi penhorado pelo facto de existir reserva de propriedade a favor do vendedor, precisamente aquilo 
que voltou a ser informado no ofício de fls. 230. Não há pois qualquer “facto superveniente” sobre o 
qual o oponente tivesse que se pronunciar e defender.

Foi o recorrente quem deu a informação de que o veículo 66 -95 -FI tinha sido “desonerado” da 
reserva de propriedade em Setembro de 2006 e que por isso mesmo não existia insuficiência do patri-
mónio da devedora originária, juntando documentos que pretendem comprovar esse facto (cfr. 212 a 
216). A Fazendo Pública respondeu a tal informação alegando que essa “desoneração”, a ser verdade, 
é posterior ao despacho de reversão, mas que não está demonstrada a “localização do bem em causa a 
fim de poder ser penhorado no processo”. (cfr. fls. 218 e 219). Neste contexto, a solicitação do Minis-
tério Público, procurou -se saber se na execução fiscal já era conhecida a existência de um veículo em 
condições de ser penhorado, tendo sido respondido, pelo referido ofício, que o veículo de matrícula 
66 -95 -FI “mantinha” uma reserva de propriedade, não tendo sido penhorado ou vendido no processo 
de execução fiscal.

O recorrente vem agora invocar que precisava dessa informação para ter a oportunidade de «alegar 
que, apesar disso, a posição da devedora nesse contrato era também penhorável, ex vi, o disposto no 
artigo 860º -A do CPC». Todavia, com ou sem conhecimento dessa informação, nada obstava a que o 
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recorrente na petição inicial e/ou em recurso, alegasse que não existia insuficiência do património porque, 
apesar da reserva de propriedade, o direito da devedora originário sobre a aquisição dos veículos também 
podia ser penhorado. Como já se referiu, desde a citação da reversão, o recorrente tem conhecimento 
que a penhora dos veículos apenas não ocorreu devido à existência de reserva de propriedade.

Não pode pois julgar -se que foi violado o disposto nos artigos 3º, n.º 3 e 201º, n.º 1, alínea c), do 
CPC, aplicáveis ex vi o disposto no artigo 2º do CPPT,

Questão diferente é saber quais as consequências para o revertido, caso o veículo venha a ser 
penhorado na execução fiscal. Havendo benefício da escussão prévia, tal questão terá que ser solicitada 
na execução e não na oposição, onde está em causa apenas a legalidade da reversão determinada pelas 
circunstâncias existentes à data em que foi praticada.

3.2. A questão de fundo em reapreciação consiste em saber se estava demonstrada a “inexistência” 
e/ou “insuficiência” de bens penhoráveis da devedora originária.

No despacho de reversão, referido nos factos nºs 6 e 16 do probatório, dá -se conta que “em face das 
diligências que antecedem se verifica a inexistência de bens penhoráveis à executada” e que “quanto 
ao pedido de pagamento por conta nos termos do artigo 264º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, considerando que estes pagamentos não prejudicam o andamento dos processos e que o 
montante do pagamento é insignificante em relação à dívida, prossigam os autos com a reversão até 
ao pagamento da totalidade da dívida e acrescido. Considerando que a executada principal tem um 
crédito de IVA, deve solicitar o reembolso numa declaração periódica e remeter dentro do prazo a fim 
daquele crédito poder ser usado por compensação no pagamento da dívida”.

Como já se referiu, as diligências que antecedem constam de uma informação onde se diz que 
(i) «possui como único imobilizado relevante, 4 viaturas que utiliza na sua actividade normal, relati-
vamente às quais (viaturas com matrícula JQ -00 -53, 66 -95 -FI, 93 -09 -JJ e 50 -31 -FE) apurei junto da 
Conservatória do Registo Automóvel, estarem registadas em nome da executada, mas com reserva de 
propriedade a favor de outras entidades”; (ii) «não lhe são conhecidos quaisquer outros bens, créditos 
ou rendimentos susceptíveis de penhora».

A sentença recorrida deu como verificado o requisito da inexistência de bens penhoráveis, julgando 
que a administração tributária, à data em que procedeu à reversão, não podia aceder a quaisquer bens 
da executada porque: (i) o veículo 66 -95 -FI «mantinha, como os restantes que são mencionados na 
informação de fls. 26 e 27, reserva de propriedade e apenas terá ficado desonerado em Setembro de 
2006, ou seja, em momento temporal posterior ao da data em que foi proferido o despacho de rever-
são»; (ii) e que não existem créditos «já que os mesmos respeitam a IVA, tributo que, sendo apurado 
pelo sujeito passivo, não significa, tal como também se refere na contestação, que exista na realidade 
e que venha a justificar -se o seu reembolso».

O recorrente insurge -se contra esse julgamento alegando que: (i) «o facto do veículo em causa 
nos autos, ter sido adquirido com reserva de propriedade não obstava a que os direitos das devedora 
originária sobre ele tivessem sido penhorados»; (ii) e que «não subsiste qualquer dúvida sobre a exis-
tência do referido crédito de IVA e de que esse crédito também era penhorável».

Quanto ao crédito do IVA, a argumentação do recorrente não é sustentável.
O despacho de reversão aludiu ao crédito do IVA, invocado em sede de audiência prévia por um 

dos revertidos, informando -os que deveriam solicitar o reembolso numa declaração periódica a remeter 
dentro do prazo, a fim de poder ser usado como compensação no pagamento da dívida. A sentença 
recorrida não o reconheceu, pelo facto de ser um imposto de auto -liquidação, dependente da entrega 
da declaração dos sujeitos passivos.

Ora, o artigo 8º do DL n.º 122/88 de 20/4, na redacção dada pelo DL n.º 233/91 de 26/7, vigente 
à data da instauração da execução, dispunha que «são impenhoráveis os créditos de IVA, a menos 
que, revestindo a forma de reembolsos confirmados e comunicados nos termos previstos no artigo 14º 
do Decreto -Lei n.º 504 -M/85, de 30 de Dezembro, sejam oferecidos à penhora pelo próprio sujeito 
passivo». Actualmente, na redacção dada pelo artigo 151º da Lei n.º 55 -A/2010 de 31/12, os créditos 
do IVA são impenhoráveis, a menos que assumam a forma de reembolsos confirmados e comunicados 
nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro (alterado pelos DL n.º 472/999 de 
8/12, 160/2003, de 19/7 e DL n.º 124/2005, de 3/8).

Por conseguinte, em face daquela norma, a penhora dos créditos do IVA dependia de dois requisitos: 
(i) autoliquidação do sujeito passivo, que dê lugar a reembolso confirmado e comunicado nos termos 
da lei; (ii) oferecidos à penhora pelo próprio sujeito passivo. Ora, nenhuma destas circunstâncias se 
verificou para que o aludido crédito de IVA pudesse ser considerado como fazendo parte do património 
da devedora originária. O facto da administração tributária poder fiscalizar e controlar a existência do 
IVA não transforma os eventuais créditos do sujeito passivo em bens penhoráveis.

Mais complexo é o problema da inexistência de bens penhoráveis, pressuposto em que se baseou 
a reversão, quer para as dívidas constituídas no âmbito do CPT, quer para as constituídas após a entrada 
em vigor da LGT. Embora haja diferenças significativas quanto ao sentido a dar ao conceito indetermi-
nado «insuficiência do património», designadamente quanto ao momento a partir do qual pode ocorrer 
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a reversão, em ambos os diplomas a inexistência ou a “manifesta” insuficiência de bens penhoráveis 
justifica por si só a reversão, no último caso, de acordo com a interpretação de certa jurisprudência (cfr. 
art. 239º. n.º 2 alínea a) do CPT e 153º. n.º 2. alínea a) do CPPT).

No acaso dos autos, tendo em conta a fundamentação do despacho de reversão, o facto que a jus-
tificou foi a “inexistência de bens penhoráveis” e a “insuficiência” dos pagamentos por conta mensais 
mínimos, no valor de €350,00 que a executada se prontificou a fazer.

Esta provado que nas diligências que antecederam a reversão a administração fiscal encontrou 
quatros veículos comprados pela executada, com reserva de propriedade registada a favor de três so-
ciedades (Cimpomovel, Veículos Pesados SA, Banco Efisa, SA e Auto Manaiacar, Lda – cfr. fls. 29 a 
31 dos autos).

Como a reserva de propriedade é uma convenção pela qual o alienante reserva a titularidade do 
direito real, em regra, o direito de propriedade, sobre a coisa até ao cumprimento das obrigações do 
adquirente (cfr. art. 409º do CCv), os veículos não podiam ser penhorados, sobe pena de embargos de 
terceiros dos proprietários.

Com efeito, a cláusula de reserva de propriedade concebe -se como uma condição suspensiva do 
efeito real do contrato, e por isso, a transmissão da propriedade sobre os veículos fica subordinada a um 
acontecimento futuro e incerto, normalmente o pagamento do preço. Como escrevem Pires de Lima e 
Antunes Varela, «no caso de reserva de propriedade, “o negócio é realizado sob condição suspensiva, 
quanto à transferência da propriedade” (cfr. Código Civil Anotado, Pires de Lima e Antunes Varela, 
Vol. I, 4ª edição, pág. 376). De igual modo, Galvão Teles refere que “o caso particular de alienação sob 
condição suspensiva é o que se dá quando se aliena uma coisa com reserva de propriedade («pactum 
reservati dominii»). Apenas se suspende o efeito translativo. Os outros efeitos do negócio produzem-
-se imediatamente mas a transferência da propriedade fica dependente de evento futuro, que em regra 
será o cumprimento total ou parcial das obrigações da outra parte (art. 409º n.º 1)” (cfr. Direito das 
Obrigações, 7º ad. pág. 83).

Significa isto que por força da cláusula de reserva de propriedade, a propriedade da coisa alienada 
só se transfere no momento em que o comprador cumpra todas as suas obrigações. Tal cláusula opera 
como garantia de o adquirente cumprir as suas obrigações (normalmente o pagamento do preço).

Sendo essa a natureza jurídica, questiona -se então se os veículos representam no património da 
devedora originária algum direito susceptível de apreensão judicial, em termos de se poder dizer que 
ainda há bens penhoráveis.

Na compra e venda com reserva de propriedade, apesar do alienante conservar a titularidade do 
direito de propriedade, a posição jurídica do comprador é redutível a um valor pecuniário.

A doutrina considera que essa posição jurídica não é de cariz meramente obrigacional «uma vez 
que o negócio já confere ao comprador uma expectativa jurídica de aquisição do bem, a qual se deve 
considerar oponível a terceiros» (cfr. Menezes Leitão, Direito das Obrigações, 5ª ed, Vol. III, pág. 64). 
O adquirente, apesar da reserva, detém a coisa em nome próprio e não a título precário e não a recebe 
para a guardar e posteriormente restituir (Almeida e Costa, RLJ, ano 1985, p. 86, em anotação ao 
acórdão de 24 de Janeiro de 1985). Como refere Ana Maria Peralta, ao declarar que “o gozo da coisa 
pelo comprador durante o tempo que medeia entre a celebração do contrato e o pagamento completo 
do preço é um elemento típico essencial da compra e venda com reserva acompanhada da tradição da 
coisa. Não se fundando na propriedade que ainda não detém, o gozo do comprador deriva da sua posse 
em nome próprio, resultante da entrega do bem em execução do contrato” (cfr. A posição jurídica do 
comprador na compra e venda com reserva de propriedade, 1990, p. 77). De igual modo, diz Luís Lima 
Pinheiro, escreve que «a condição suspensiva subordina a transferência do direito de propriedade, não 
obsta porém à transmissão da posse, que se opera com a tradição da coisa. Enquanto o adquirente detém 
o conjunto de poderes de gozo e disposição que correspondem ao conteúdo do direito de propriedade, 
a propriedade reservada do alienante consiste apenas na titularidade «abstracta» do direito de proprie-
dade. O «direito de expectativa» do comprador, revela -se assim não só um direito real de aquisição da 
propriedade ou mesmo como um direito de gozo nos termos do direito de propriedade» (cfr. Cláusula 
de Reserva de Propriedade, Coimbra, 1988, pág. 115).

Ora, a redutibilidade da chamada “expectativa real de aquisição” a um equivalente pecuniário, 
é confirmada pelo artigo 860º -A do CPC ao considerar essa expectativa como um bem penhorável. 
Decorre deste artigo, aplicável à execução fiscal por força do artigo 234º do CPPT (cfr. Jorge de Sousa, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, Vol. III, 6ª ed. pág. 596), a penhora pode incidir sobre 
a posição contratual do executado na compra com reserva de propriedade. Como refere Rui Pinto, «o 
objecto desta penhora são pima facie, situações jurídicas activas que, afectando em termos reais um 
bem, permitem que o titular possa no futuro adquiri -lo para si, já não o próprio direito de propriedade, 
ou outro direito real de gozo, pois este está na titularidade de terceiro, contraparte no contrato. Assim, 
se um executado tiver um carro que comprou com reserva de propriedade, não pode ser penhorada 
a propriedade que ainda está na esfera jurídica do vendedor reservante, mas a posição contratual do 
executado» (cfr. Penhora e Alienação de Outros Direitos, in Revista Themis, IV. 7 (2003), pág. 150).
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A penhora desta expectativa real de aquisição é feita nos termos do artigo 224º, n.º 1 do CPPT, 
notificando -se o vendedor de que a posição contratual do executado fica à ordem do processo de exe-
cução fiscal. E como, por força do contrato, o veículo está na posse do executado, procede -se a sua 
apreensão e subsequente registo provisório, a qual se transformará em penhora, como a conversão do 
registo provisório em definitivo, se a aquisição pelo executada se consumar (cfr. art. 860º -A n.º 3 do 
CPC). Esta apreensão, que se destina a evitar o eventual desaparecimento ou aniquilação do veículo, não 
se qualifica como penhora do próprio veículo. Lebre de Freitas refere que «a realização desta penhora 
tem sido defendida, no caso da compra e venda com reserva de propriedade, com o argumento de que, 
ocorrido o pagamento, que é o habitual factor condicionante da aquisição, antes da venda executiva, a 
penhora da expectativa se tornaria inútil se a coisa não ficasse automaticamente a garantir a dívida, com 
a anterioridade resultante da data da penhora. Mas a penhora da coisa não deixaria de pôr problemas pelo 
facto de ela à data ainda pertencer a outrem. É, por isso, melhor a solução a de que, semelhantemente 
ao que se passa no caso da penhora do direito à prestação duma coisa, entender que, consumada a 
aquisição, o objecto da penhora passa automaticamente a incidir sobre o bem transmitido (art. 860 -A -3). 
A anterior apreensão material da coisa, quando tenha tido lugar, é destinada apenas a acautelar o seu 
eventual extravio ou destruição, sem, porém, constituir uma penhora e, portanto, com inteira ressalva 
dos direitos da contraparte» (cfr. A Acção Executiva, Coimbra Editora, 5ª ed. pág. 254).

Assim sendo, não se pode concluir, como se faz no despacho de reversão, que não há bens pe-
nhoráveis. Constatada a existência de quatro veículos adquiridos com reserva de propriedade, era pos-
sível penhorar a expectativa real de aquisição desses veículos, com a consequente apreensão e registo 
provisório. Após a “auto de penhora” e em face da atitude tomada pelo vendedor (cfr. art. 856º, n.º 2 
do CPC), o órgão de execução fiscal pode eventualmente formar o juízo sobre a “infundada insuficiên-
cia” de bens do devedor originário. Mas, tanto pode acontecer que os veículos estejam pagos quase na 
totalidade como faltar pagar a totalidade ou a maior parte do preço. Por isso, só em face da penhora e 
doutros elementos relativos à situação efectiva dos veículos, poderia a administração tributária justificar, 
de forma objectiva e rigorosa, que o património da devedora originária era absolutamente insuficiente.

A alínea b) do artigo 153º do CPPT, apesar de não densificar o conceito de “fundada insufi ciência” 
dos bens do devedor originário, fornece como critérios avaliadores desse juízo “os elementos cons-
tantes do auto de penhora e outros de que o órgão de execução fiscal disponha”. No caso dos autos, 
pela informação que antecede o despacho de reversão, sabe -se que na posse da primitiva executada 
estavam quatro veículos registados com reserva de propriedade. Apesar de se desconhecer a posição 
contratual da executada globalmente considerada, designadamente o que faltava pagar, não só existiam 
bens penhoráveis como, também, sem o auto de penhora, não se podia ajuizar sobre a insuficiência do 
património da executada.

Concluindo, o recorrente tem razão quando diz que no património da executada originária ha-
via bens penhoráveis e que não se podia dizer que os mesmos eram insuficientes para pagar a dívida 
exequenda.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, na parte impugnada, 
e julgar totalmente procedente a oposição, julgando -se extinta a execução relativamente ao oponente.

Custas pela recorrida, na primeira instância.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Imposto de selo. Doação. Distrate. Âmbito de aplicação do disposto nos artigos 44.º 
e 45.º do CIMT (aplicável ao imposto de selo por força do artigo 49.º, n.º 2 deste 
Código).

Sumário:

 I — O artigo 44.º, n.º 1. do CIMT é aplicável aos casos de anulação da liquidação 
de imposto pago por acto ou facto translativo que não chegou a concretizar -se, 
de que constituem exemplo as situações previstas no artigo 22.º, n.º 2 do mesmo 
Código, enquanto o artigo 45.º se aplica aos casos em que o acto ou facto chegou 
a concretizar -se, mas veio a verificar -se a condição resolutiva ou a ter lugar a 
resolução do contrato.
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 II — Tendo tido lugar uma doação e tendo sido liquidado e pago o imposto de selo 
respectivo, o posterior distrate apenas confere o direito constante do artigo 45.º 
do CIMT, podendo a reclamação ter lugar no prazo de 120 dias contados da data 
do distrate.

Processo n.º 1189/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Raoul Werner Sempell.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

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

a impugnação deduzida por Raoul Werner Sempell, com os demais sinais nos autos, contra o indeferi-
mento por intempestividade da reclamação graciosa, relativa ao imposto de selo liquidado pela escritura 
de doação outorgada em 01.08.2008, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) As questões decidendas são as seguintes: a doação em causa, face à lei civil, é resolúvel ou 
revogável? Aplica -se aqui o disposto no art.º 44.º, n.º 1 do CIMT ou no art.º 45.º n.º do CIMT?

b) A doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu patri-
mónio, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume uma obrigação, em benefício do 
outro contraente (Cfr. n.º 1 do art.º 940.º do CC). A doação de coisas imóveis só é válida se for celebrada 
por escritura pública ou por documento particular autenticado (Cfr. n.º 1 do art.º 947.º do CC);

c) O doador, ou os seus herdeiros, também podem pedir a resolução da doação, fundada no não 
cumprimento dos encargos, quando esse direito lhes seja conferido pelo contrato (vide artº 966.º do 
CC). Enquanto não for aceita a doação, o doador pode livremente revogar a sua declaração negocial, 
desde que observe as formalidades desta. As doações são revogáveis por ingratidão do donatário (vide 
art.ºs 969.º n.º 1 e 970.º ambos do CC);

d) As formas de extinção das relações contratuais, previstas na lei civil, são a resolução, a revoga-
ção e a denúncia. A resolução é “a destruição da relação contratual operada por um dos contraentes 
com base num facto posterior à celebração do contrato e tem efeitos retroactivos” (Cfr. Varela, João de 
Matos Antunes, Das Obrigações em Geral, Vol. II, 7ª edição, Coimbra: Almedina, p. 277). A resolução 
só tem lugar quando resulta da lei ou da convenção das partes (vide art.º 432.º, n.º 1 do CC);

e) A revogação é “a destruição voluntária da relação contratual pelos próprios autores do con-
trato e projecta -se somente para o futuro, dado que esta figura jurídica reporta -se às declarações de 
vontade integradoras de negócios ainda não consumados” (Cfr. Varela, João de Matos Antunes, Das 
Obrigações em Geral, Vol. II, 7a edição, Coimbra: Almedina, p. 279);

f) Na doação, a resolução só pode ocorrer quando as partes no respectivo contrato previrem ex-
pressamente essa forma de cessação do contrato (vide art.º 966.º do CC e Ac. do Tribunal da Relação 
do Porto, recurso n.º 0536416, de 23/2/2006);

g) Quanto à revogação da doação, a lei apenas a admite em três casos: quando a doação não 
tenha sido aceite pelo donatário (vide art.º 969.º, n.º 1 do CC); no caso de ingratidão do donatário 
(vide art.º 970.º, n.º 1 e 975.º ambos do CC) e quando se tratem de doações realizadas entre casados 
(vide art.º 1765.º, n.º 1 do CC);

h) A revogação consensual com efeitos ex tunc (efeitos retroactivos) corresponde, na prática, a 
uma resolução da doação que também não tem suporte legal (vide Ac. do Tribunal da Relação do Porto, 
recurso n.º 0330118, de 13/02/2003);

i) No caso sub judice, resulta claro que a escritura de doação do imóvel celebrado entre o ora 
impugnante (na qualidade de donatário) e o doador, em 1 de Agosto de 2008, foi aceite por aquele, 
destinando o prédio a sua habitação secundária, logo não podia ser objecto de revogação, como o foi 
através de escritura de distrate da doação. Do próprio contrato de doação também não consta nenhuma 
cláusula em que as partes tenham convencionado a possibilidade de procederem à resolução do res-
pectivo contrato, pelo que também não poderiam utilizar esta figura jurídica;

j) A qualificação do negócio jurídico efectuada pelas partes, mesmo em documento autêntico, 
não vincula a Administração Tributária, nos termos do n.º 4 do art.º 36.º da LGT, pelo que a escritura 
de distrate celebrada em 29/05/2009 apenas produz efeitos inter partes e não perante a Administração;

k) A doação aqui em causa, de acordo com o contratualizado, e em consonância com aquela que 
é a regra geral na lei civil, não é revogável ou resolúvel;

l) O n.º 1 do art.º 44.º do CIMT dispõe que “a anulação da liquidação de imposto pago por acto 
ou facto translativo que não chegou a concretizar -se pode ser pedida a todo o tempo, com o limite de 
1 ano após o termo de validade previsto no n.º 4 do art.º 22.º, em processo de reclamação ou de im-
pugnação judicial” e o n.º 1 e 2 do art.º 45.º do CIMT estabelece que “se, antes de decorridos 8 anos 
sobre a transmissão, vier a verificar -se a condição resolutiva ou se der a resolução do contrato, pode 
obter -se, por meio de reclamação ou de impugnação judicial, a anulação proporcional do IMT. Os 
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prazos para deduzir a reclamação ou a impugnação com tais fundamentos contam -se a partir da 
ocorrência do facto”;

m) A génese do citado art.º 44.º é a anulação da liquidação de IMT pago em função de acto ou 
facto tributário que não chegou a realizar -se, isto porque, em regra, a liquidação e cobrança do IMT 
deve efectuar -se em momento anterior à ocorrência do acto ou facto translativo de bens. A obrigação de 
imposto surge no momento em que ocorre a transmissão, seja por força de contrato que opere a trans-
missão de bens seja pela verificação de qualquer ficção de transmissão (Cfr. art.º 5.º n.º 2 do CIMT);

n) Já o art.º 45.º pressupõe a realização do acto ou facto translativo e a sua subsequente inutili-
zação, sendo que nessa situação, os prazos para reclamar ou impugnar a liquidação contam -se a partir 
da resolução do contrato que titulou a transmissão;

o) O art.º 1º, n.º 1 do CIS define a incidência objectiva do imposto. Constituindo a doação uma 
transmissão gratuita, nos termos do art.º 1º, n.º 3, alínea a) do CIS, está sujeita a imposto de selo. De 
igual modo, o distrate da doação fica abrangido pelas normas de incidência deste imposto (vide art.º 1º 
n.º 3, alínea g) do CIS);

p) Acontece que, o facto tributário aqui em causa, chegou a concretizar -se, com a celebração de 
contrato de doação e sua aceitação por parte do donatário, em 1 de Agosto de 2008, pelo que o distrate 
da doação efectuado pelas partes, em 29 de Maio de 2009, não podia ter ocorrido porque não estavam 
verificadas as condições legais que permitissem essa revogação. Contudo, para efeitos fiscais, o distrate 
da doação apenas teria como efeito a inutilização dum facto translativo anteriormente ocorrido, gerando, 
quando muito, a anulabilidade da liquidação de imposto de selo;

q) E, nessa esteira, contrariamente, ao decidido pelo Mmº Juiz “a quo”, aplica -se aqui o disposto 
no art.º 45.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT (vide art.º 49.º, n.º 2 do CIS conjugado com o art.º 45.º, n.ºs 1 e 2 do 
CIMT e art.º 70.º e 102º do CPPT), logo é por demais evidente que a reclamação graciosa apresentada 
contra a liquidação ora impugnada, em 19 de Março de 2010, é extemporânea, não padecendo de qual-
quer ilegalidade o despacho que a indeferiu por intempestividade.

r) Assim sendo, a douta sentença enferma de erro de julgamento quanto à apreciação efectuada 
à matéria jurídica aqui subjacente, violando o disposto no art.º 969.º, n.º 1, art.º 966.º, art.º 432.º, n.º 1 
todos do CC, art.º 49.º, n.º 2 do CIS, art.º 45.º n.º 1 e 2 do CIMT e art.º 70.º do CPPT.

Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao pre-
sente recurso e consequentemente revogada a douta sentença recorrida, que deverá ser substituída por 
acórdão que mantenha a liquidação impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.

2. Em contra -alegações, veio o recorrido concluir:
A) A razão que levou o impugnante a colocar em crise a liquidação de imposto de selo decorrente 

da escritura de doação outorgada em 1 de Agosto de 2008, foi o facto de considerar que o negócio 
jurídico que deu origem àquela liquidação foi um negócio jurídico inexistente.

B)A inexistência decorre do facto de quem doou não ser titular do bem doado,
C) bem como do facto de o bem doado (metade de um prédio urbano) nem sequer existir.
D)O acto translativo da propriedade não chegou a concretizar -se e, como tal, a anulação da liqui-

dação pode ser pedida a todo o tempo.
E) A reclamação apresentada inicialmente não foi extemporânea e, face à inexistência da doa-

ção, deve manter -se a anulação da liquidação impugnada e, nessa medida, deve manter -se a sentença 
recorrida.

Nestes termos e nos melhores de direito, e sempre com o suprimento de Vªs. Exas., deve a sentença 
recorrida manter -se na íntegra, tal como foi proferida e, desta forma, farão V. Exªs. JUSTIÇA.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 88/89 no qual defende a improcedência do recurso, 
uma vez que a doadora era apenas titular do direito a quinhão hereditário e não da propriedade do 
imóvel. Deste modo, estando em causa bens alheios, a doação é nula e a nulidade invocável a todo o 
tempo. E, tendo sido pedida a anulação da liquidação do tributo no prazo de três anos contados da data 
da outorga da escritura de doação, é aplicável o disposto no artº 44º, n.º 1 do CIS.

4. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
5. Com interesse para decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Por escritura pública de doação outorgada em 01/08/2008, Andrea Ulrike Sempell doou ao 

seu irmão Raoul Werner Sempell metade do prédio urbano, sito em Fontes, Sapal da Penina, Telheiro, 
freguesia de Alvor, concelho de Portimão, designado por lote número setenta e sete, destinado a ha-
bitação, descrito na Conservatória do Registo Predial de Portimão sob o número dois mil oitocentos 
e vinte e sete, inscrito a seu favor pela inscrição C  - quatro e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 253, com o valor patrimonial de €63.956,52  - cfr. fls. 25.

B) O Imposto de Selo (verba 1.2 TG) foi liquidado no âmbito da Participação n.º 613051, decor-
rente da escritura de Doação de 2008 -08 -01 - cfr. fls. 13 da reclamação graciosa em apenso.

C) O imposto de selo impugnado foi pago em 26/02/2009, no montante de € 19.411,90, usufruindo 
do desconto previsto no artº 45º do CIS  - cfr. fls. 35 da reclamação graciosa.
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D) Por escritura pública de 29.05.2009, foi distratada de comum acordo e para todos os efeitos 
legais a escritura de doação a que se refere a alínea A)  - cfr. fls. 28 a 33.

E) Em 2009.05.29, foi lavrada escritura de Doação de Quinhão Hereditário, Andrea Ulrike Sempell 
doou ao seu irmão Raoul Werner Sempell o quinhão hereditário na herança ilíquida e indivisa aberta 
por óbito de Albet Oskar Sempell, integrando o bem a que se refere a alínea A)  - cfr. fls. 31 a 33.

F) O Imposto de Selo (verba 1.2 TG) foi liquidado no âmbito da Participação n.º 740661 - cfr. 
fls. 22 da reclamação graciosa em apenso.

G) Em 19/03/2010, o Impugnante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação agora 
impugnada  - cfr. fls. 24.

H) Em 15/04/2010, no Serviço de Finanças foi prestada a informação de fls. 54 da reclamação 
graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«(...) 3. Pelo requerimento de fls. 3 a 8 do presente processo vem o(a) contribuinte acima 
identificado(a) reclamar da liquidação n.º 684970 de Imposto do Selo (verba 1.2 da TG), no valor de 
€ 22.441,50, datada de 12.12.2008 e efectuada no âmbito, da Participação n.º 613051, decorrente da 
escritura de Doação de 01 -08 -2008.

Pretende a reclamante a anulação da referida doação, alegando o seguinte:
Pela escritura de Doação de 01 -08 -2008 (fls. 10 a 12), foi -lhe doada a metade indivisa do prédio ur-

bano inscrito na respectiva matriz predial da freguesia de Alvor, concelho de Portimão, sob o artigo 1253.
Por escritura de Distrate, de 29.05.2009 (fls. 15 a 17), foi distratada a referida escritura de Doação.
Em 29.05.2009, foi lavrada escritura de Doação de Quinhão Hereditário (fls. 18 a 20), integrando 

esse quinhão hereditário o bem acima identificado.
Entende a reclamante que, através desta última escritura, se pretendeu repor a correcção do 

negócio, já que, pela 1ª doação foi transmitido um bem inexistente.
Pelo que requer que seja declarada a inexistência da doação de 01 -08 -2008 e restituído o res-

pectivo Imposto do Selo.
Face ao alegado pela reclamante e aos documentos reunidos no presente processo, é de referir 

o seguinte:
O pedido é extemporâneo.
Cada uma das 3 escrituras atrás referenciadas consubstancia uma transmissão sujeita a Imposto 

do Selo (verba 1.2 da TG).
Os Serviços Tributários não são a entidade competente para declarar a inexistência da doação 

de 01.08.2008.
É aqui dispensada qualquer apreciação relativa à forma como o negócio foi conduzido.
Face ao exposto, creio que o pedido deverá ser indeferido.»
H) O Director de Finanças de Faro, por despacho de 30.04.2010, indeferiu a reclamação graciosa, 

donde resulta com interesse para a decisão:
Pela reclamação graciosa constante de fls. 3 a 9 dos autos, interposta nos termos do art.º 68.º 

do C.P.P. T. devidamente identificada quanto ao reclamante Raoul Werner Sempell, NIF ……………, 
residente na ………………….. Caixa Postal …………….. -………………… em ……………….., represen-
tada no presente acto pelo procurador Dr. Rui Amores, advogado, com escritório Rua França Borges, 
Lote 1, 1º A em Portimão vem reclamar da liquidação n.º 684970 de Imposto do Selo (verba 1.2 da 
TG), no valor de €22.441,50, com base no facto da mesma não ser devida, por ter sido efectuada em 
29.05.2009 (conf. fls. 15 a 17) uma escritura de distrate onde foi distratada a escritura de doação 
datada de 01/08/2008 (conf. fls. 10 12), por ter sido transmitido um bem inexistente, pelo que requer 
que seja declarada a inexistência da doação e restituído o respectivo Imposto do Selo.

Verifica -se que embora o pedido seja legal e legítimo, peca por extemporâneo, porquanto ultrapassa 
o prazo previsto no n.º 2 do artº 49º do Código do Imposto do Selo (C.I.S.) conjugado com os artigos 45º 
do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (C.I.MT.) e 70º e 102º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o reclamante tinha 120 dias contados a partir 
da ocorrência do facto  - 01/08/2008  - data da escritura de doação para deduzir a reclamação, pelo 
que deveria ter procedido à entrega da presente reclamação até 29/11/2008, e só o fez em 22/03/2010.

Pelo exposto, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artº 75º do C.P.P.T., IN-
DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO, por extemporaneidade A presente decisão fica dispensada de 
audição a que se refere o artigo 60º da Lei Geral Tributária.

Notifique -se o reclamante nos termos do artº 36º do C.P.P.T., através de carta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão e comunicando -lhe que o presente acto é susceptível de 
Impugnação Judicial, a interpor no prazo de 15 (quinze) dias (artº 102º, n.º 2 do CPPT) ou de recurso 
hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (art.º 76º n.º 1 do CPPT).»

I) O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado ao Impugnante em 05/05/2010, cfr. fls.
J) A petição inicial foi apresentada em 20/05/2010, cfr. fls.
6. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se reclamação graciosa, relativa 

ao imposto de selo liquidado pela escritura de doação outorgada em 01.08.2008, apresentada pelo 
recorrido era ou não tempestiva.
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Consta da alínea H) do probatório a transcrição do despacho de indeferimento da reclamação, no 
qual se concluiu pela extemporaneidade do pedido: “… porquanto ultrapassa o prazo previsto no n.º 2 
do artº 49º do Código do Imposto do Selo (C.I.S.) conjugado com os artigos 45º do Código do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (C.I.MT.) e 70º e 102º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário (CPPT), o reclamante tinha 120 dias contados a partir da ocorrência 
do facto  - 01/08/2008  - data da escritura de doação para deduzir a reclamação, pelo que deveria ter 
procedido à entrega da presente reclamação até 29/11/2008, e só o fez em 22/03/2010”.

Para conhecer da tempestividade temos então de saber, tal como resulta da conclusão da alínea a) 
das alegações da recorrente, se ao caso é aplicável o disposto no artº 44º ou no artº 45º, ambos do CIMT.

6.1. Estes normativos estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“Artigo 44º

Anulação por acto ou facto que não se realizou

1  - A anulação da liquidação de imposto pago por acto ou facto translativo que não chegou a 
concretizar -se pode ser pedida a todo o tempo, com o limite de um ano após o termo do prazo de vali-
dade previsto no n.º 4 do artigo 22.º, em processo de reclamação ou de impugnação judicial.

2  - Quando tiver havido tradição dos bens para o reclamante ou impugnante ou este os tiver usu-
fruído, o imposto será anulado em importância equivalente ao produto da sua oitava parte pelo número 
de anos completos que faltarem para oito, de acordo com a data em que o mesmo abandonou a posse.

Artigo 45º

Anulação proporcional

1  - Se antes de decorridos oito anos sobre a transmissão, vier a verificar -se a condição resolutiva 
ou se der a resolução do contrato, pode obter -se, por meio de reclamação ou de impugnação judicial, 
a anulação proporcional do IMT.

2  - Os prazos para deduzir a reclamação ou a impugnação com tais fundamentos contam -se a 
partir da ocorrência do facto.

3  - O imposto é anulado em importância equivalente ao produto da sua oitava parte pelo número 
de anos completos que faltarem para oito”.

6.2. Resulta do probatório que, por escritura pública de doação outorgada em 01/08/2008, Andrea 
Ulrike Sempell doou ao seu irmão Raoul Werner Sempell metade do prédio urbano, a que se reportam 
os autos, tendo sido liquidado Imposto de Selo (verba 1.2 TG) no âmbito da Participação n.º 613051, 
o qual foi pago em 26/02/2009 (alíneas a), b) e c) do probatório).

Mais resulta das alíneas d) a e) do mesmo probatório que por escritura pública de 29.05.2009, 
foi distratada de comum acordo e para todos os efeitos legais a referida escritura de doação, tendo na 
mesma data sido lavrada escritura de Doação de Quinhão Hereditário, em que Andrea Ulrike Sempell 
doou ao seu irmão Raoul Werner Sempell o quinhão hereditário na herança ilíquida e indivisa aberta 
por óbito de Albet Oskar Sempell, integrando o bem acima referido.

Relativamente a esta doação foi liquidado e pago imposto de Selo (verba 1.2 TG) no âmbito da 
Participação n.º 740661 (alínea f) do mesmo probatório).

Em 19/03/2010, o Impugnante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação agora impug-
nada (alínea g) do probatório).

6.3. Com base nestes factos entende a recorrente, em resumo, que a doação foi aceite em 1 de 
Agosto de 2008, destinando o donatário o prédio a sua habitação secundária.

Sendo assim, o facto tributário aqui em causa, chegou a concretizar -se, com a celebração de 
contrato de doação e sua aceitação por parte do donatário, em 1 de Agosto de 2008, pelo que o distrate 
da doação efectuado pelas partes, em 29 de Maio de 2009, não podia ter ocorrido porque não estavam 
verificadas as condições legais que permitissem essa revogação. Contudo, para efeitos fiscais, o distrate 
da doação apenas teria como efeito a inutilização dum facto translativo anteriormente ocorrido, gerando, 
quando muito, a anulabilidade da liquidação de imposto de selo.

Deste modo, não tem aqui aplicação o citado art.º 44.º que prevê a anulação da liquidação de 
IMT pago em função de acto ou facto tributário que não chegou a realizar -se, isto porque, em regra, 
a liquidação e cobrança do IMT deve efectuar -se em momento anterior à ocorrência do acto ou facto 
translativo de bens.

Daqui resulta então que tendo ocorrido acto translativo há que aplicar o artº 45º citado e os prazos 
nele previstos, e não o artº 44º.

6.4. A decisão recorrida, por sua vez, seguindo a tese do impugnante, entendeu de forma diversa, 
louvando -se nos seguintes argumentos:

Com o distrate o impugnante e a doadora revogaram por mútuo acordo entre ambos o contrato de 
doação que celebraram em 01.08.2008.
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A resolução dos contratos é equiparada à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico – ar-
tigo 433.º do Código Civil (C.C.).

A resolução tem efeito retroactivo, salvo se a retroactividade contrariar a vontade das partes ou a 
finalidade da resolução – artigo 434.º, n.º 1, do C.C..

No caso dos autos, a revogação do contrato de doação teve efeito reportado à data da doação, ou 
seja, à data de 01.08.2008.

Assim, o contrato nunca produziu efeitos e tudo se passa como se nunca tivesse sido celebrado.
Nos termos do artigo 49.º, n.º 2, do Código do Imposto do Selo, aplica -se às liquidações do imposto 

nas transmissões gratuitas, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 42º a 47º do CIMT.
E, nos termos do artigo 44º do CIMT, a anulação da liquidação de imposto pago por acto ou facto 

translativo que não chegou a concretizar -se pode ser pedida a todo o tempo, com o limite de um ano 
após o termo do prazo de validade previsto no n.º 4 do artigo 22º, em processo de reclamação ou de 
impugnação judicial.

E, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, do CIMT, não se realizando dentro de dois anos o acto ou facto 
translativo por que se pagou o IMT, fica sem efeito a liquidação, podendo a anulação desta ser pedida 
no prazo de três anos.

Tendo a escritura pública de doação sido outorgada em 01/08/2008, a anulação da liquidação 
do imposto de selo podia ser requerida até 01.08.2011, pelo que a apresentação da reclamação em 
19.03.2010 foi tempestiva.

Vejamos então qual destas teses entendimento colhe o apoio legal?
6.5. Desde já adiantaremos que nos parece que a recorrente tem razão.
Vejamos porquê.
O acto de doação ocorrido em 01.08.2008 estava sujeito a incidência de imposto de selo (artº 1º, 

n.º 1 do respectivo Código).
A escritura produziu os seus efeitos, nomeadamente para efeitos fiscais.
Portanto, o facto translativo chegou a concretizar -se, pelo que não pode ser aplicado o artº 44º, 

n.º 1 que, expressamente, prevê o caso de acto ou facto translativo que não chegou a concretizar -se.
Como bem refere a recorrente, estão aqui previstos casos em que a liquidação e cobrança do IMT 

deve efectuar -se em momento anterior à ocorrência do acto ou facto translativo de bens.
É que, em regra, obrigação de imposto surge no momento em que ocorre a transmissão, seja 

por força de contrato que opere a transmissão de bens seja pela verificação de qualquer ficção de 
transmissão, mas existem casos em que a lei exige a liquidação e pagamento antes da transmissão. 
É o caso, por exemplo das situações previstas no artº 22º, n.º 2 do CIMT em que nas transmissões 
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 2.º, o imposto é liquidado antes da celebração 
do contrato -promessa, antes da cessão da posição contratual, da outorga notarial da procuração 
ou antes de ser lavrado o instrumento de substabelecimento, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

Nestes casos, se não vier a ser celebrado o negócio, tem então lugar a aplicação do n.º 1 do artº 44º 
citado, aplicável ao imposto de selo “ex vi” artº 49º, n.º 2 do respectivo Código.

Daqui resulta então que  - e não iremos aqui entrar na questão de saber se a doação era resolúvel ou 
revogável por nos parecer irrelevante para o caso, uma vez que o negócio produziu logo efeitos fiscais 
 - a reclamação para efeitos de obtenção da anulação da liquidação deveria ter sido apresentada a partir 
da ocorrência do facto (artº 45º, n.º 2 citado), ou seja, no prazo de 120 dias contados de 25.05.2009, 
data da realização do distrate.

Deste modo, a apresentação de tal reclamação em 19.03.2010 é intempestiva.
Sendo assim, o recurso procede.
7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso revoga -se a decisão recorrida 

e, julgando -se improcedente a impugnação, mantém -se a liquidação impugnada.
Custas pelo recorrido, neste STA e em 1ª instância.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 19 de Abril de 2012.

Assunto:

Coimas. artigo 8.º do RGIT. Constitucionalidade. Reforma do Acórdão. Responsabi-
lidade Civil Extracontratual. Erro na Forma de Processo.
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Sumário:

 I — Tendo o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo concedido 
provimento ao recurso jurisdicional com fundamento na inconstitucionalidade da 
norma contida no n.º 1 do artigo 8.º do RGIT, e tendo o Tribunal Constitucional, 
em sede de recurso desse acórdão, decidido julgar não inconstitucional a norma, 
impõe -se a reformulação do acórdão recorrido em conformidade com tal juízo de 
constitucionalidade.

 II — Mas sendo constitucionalmente admissível essa responsabilidade dos gerentes por 
se estar, segundo o acórdão do Tribunal Constitucional, perante responsabilidade 
civil extracontratual, então o processo de execução fiscal não é o meio processual 
adequado para a efectivação de tal responsabilidade, por não estar legalmente 
prevista a sua utilização para cobrança de indemnizações de natureza cível.

Processo n.º 1216/09 -30.
Recorrente: Carlos Vale Nogueira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo

1. CARLOS VALE NOGUEIRA, com os demais sinais dos autos, recorreu para o Supremo Tri-
bunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga proferida na oposição 
à execução fiscal que contra si reverteu, instaurada originariamente contra a sociedade “Carlos Vale 
Nogueira, Lda”, julgando -a improcedente no que tange à sua invocada falta de responsabilidade pelo 
pagamento de coimas aplicadas à sociedade e referentes aos anos de 2003 a 2006, face à norma cons-
tante no n.º 1 do artigo 8.º do RGIT, cuja constitucionalidade afirmou.

Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Nos presentes autos está em causa uma dívida proveniente de coimas fiscais aplicadas à exe-

cutada originária, “Carlos Vale Nogueira, Lda”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em 
processos de contra -ordenação, relativas aos períodos de Junho e Setembro de 2003, Março, Junho, 
Setembro e Dezembro de 2004 e Março de 2005 (referente à falta de entrega do pagamento especial 
por conta de IRC) e aos períodos de Julho e Outubro de 2004, Março e Julho de 2005 e Março de 2006 
(referente à não entrega de declarações de IVA).

2. Para pagamento das dívidas resultantes das coimas em causa foi citado, por reversão do processo 
de execução fiscal, o ora recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário.

3. Considerando que a responsabilidade subsidiária a que se alude nos arts 23º e 24º da LGT 
reporta -se às dívidas de tributos, a transmissão das dívidas por coimas nos autos só pode radicar no 
disposto no artº 8º, n.º 1 do RGIT.

4. Chamado a apreciar a questão da inconstitucionalidade do artº 8º do RGIT, por violação dos 
princípios da intransmissibilidade das coimas e da presunção de inocência, consagrados nos arts. 30º, 
n.º 3 e 32º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, o Tribunal Constitucional decidiu não julgar 
inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artº 8º do RGIT, na parte em que se refere 
à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processo de contra -ordenação. (cfr. Acórdãos n.º 129/09 e 150/09, publicados no DR, II 
Série, nºs 74 e 95, de 16 -04 -2009 e 18 -05 -2009).

5. Em face do entendimento do Tribunal Constitucional, decidiu o Tribunal “a quo” não reconhecer 
razão ao recorrente  - quanto à questão da inconstitucionalidade invocada em sede de oposição  - e con-
siderar legalmente admissível a reversão contra este quanto à dívida por coimas aplicadas à devedora 
originária, “Carlos Vale Nogueira, Lda”.

6. Sucede que, ao decidir pela não constitucionalidade da norma em questão, o Tribunal Constitu-
cional pronunciou -se no sentido de que a responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes 
não assenta na mera transmissão da responsabilidade contra -ordenacional tributária (e da coima), mas 
num facto autónomo determinante à produção de um dano para a Administração Fiscal, gerador de 
responsabilidade de natureza civil extracontratual.

7. Nos termos em que se pronunciou o Tribunal Constitucional, deve, pois, concluir -se que a dívida 
dos autos não se trata de uma dívida por coimas, mas de uma dívida proveniente de responsabilidade 
de natureza civil extracontratual.

8. Ora, dispõe o artº 153º, n.º 1 do CPPT que: “podem ser executados no processo de execução 
fiscal os devedores originários e seus sucessores dos tributos e demais dívidas referidas no artigo 148º, 
bem como os garantes que se tenham obrigado como principais pagadores, até ao limite da garantia 
prestada”.
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9. Por sua vez, o artº 148º, n.º 1 do CPPT estabelece que “o processo de execução fiscal abrange a 
cobrança coerciva das seguintes dívidas: a) tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extrafis-
cais, taxas, demais contribuições financeiras a favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, 
juros e outros encargos legais; b) coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças 
ou acórdãos relativos a contra -ordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns”.

10. Assim, se a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas da sociedade 
originária é uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma responsabilidade pelo 
pagamento de coimas, a cobrança destas dívidas de responsabilidade civil não figura entre as dívidas 
que podem ser cobradas através do processo de execução fiscal, uma vez que tal cobrança não está 
prevista no predito artº 148º. (cfr. Ac, do STA de 01 -07 -2009, como n.º convencional JSTA000P10653, 
in www.dgsi.pt).

11. Não sendo admissível a cobrança de tais dívidas em sede de execução fiscal, é consequentemente 
ilegal a reversão da execução fiscal contra o recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário, 
para o pagamento da dívida exequenda. (cfr. artº 148º do CPPT).

12. Sendo certo que, é o recorrente parte ilegítima nos autos de execução fiscal para cobrança da 
dívida dos autos. (cfr. artº 153º do CPPT).

13. 13. Ao entender de forma diversa, a douta decisão recorrida violou, por erro de interpretação 
e aplicação, as normas constantes do disposto nos arts. 8º do RGIT e 148º e 153º do CPPT.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. Por acórdão desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 

proferido em 24/03/2010, a fls. 135 a 142, foi concedido provimento ao recurso e revogada a sentença 
recorrida na parte impugnada, por se ter julgado inconstitucional a norma contida no artigo 8.º do RGIT 
quando interpretada no sentido de que consagra uma responsabilização subsidiária dos gerentes por 
coimas aplicadas à sociedade, julgando -se, em consequência, extinta a execução contra o reclamante 
na parte concernente às dívidas de coimas e despesas aplicadas à sociedade executada.

1.4. Desse aresto interpôs o Ministério Público recurso para o Tribunal Constitucional, o qual, 
através de acórdão proferido em 24 de Outubro de 2011, concedeu provimento ao recurso, decidindo, 
por remissão para a fundamentação constante do acórdão n.º 437/11, de 3 de Outubro, do Plenário do 
Tribunal Constitucional, que o referido preceito do RGIT não padecia da referida inconstitucionalidade, 
ordenando a reforma do aresto do STA de acordo com o juízo emitido sobre a questão.

1.5. Colhidos os vistos legais, cumpre, então, reformular o acórdão anteriormente proferido em 
conformidade com o referido juízo de constitucionalidade emitido pelo Tribunal Constitucional (artigo 
80.º, nºs 2 e 3, da Lei 28/82, de 15 de Novembro).

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Os processos executivos n. 0353200401017772 e 0353200501117157, foram instaurados contra 

a firma “Carlos Vale Nogueira, Lda”, para cobrança da quantia global de 19.530,93 €, respeitante IVA 
dos anos de 2003, 2004, 2005, IRC dos anos de 2003 e 2004 e coimas fiscais de 2003, 2004, 2005 e 
2006.

2. Constatada a inexistência de bens na sociedade executada, veio a execução a reverter contra 
o oponente, na qualidade de gerente da sociedade, por despacho datado de 09.05.2008 do Chefe do 
Serviço de Finanças de Barcelos.

3. Em consequência, foi o oponente citado, por reversão, na sua qualidade de responsável subsi-
diário, para o pagamento da dívida exequenda supra referida.

4. O oponente procedeu ao pagamento, no montante de € 15.284,41, no decurso do prazo de 
pagamento voluntário, correspondendo tal pagamento às quantias exequendas, com excepção das 
correspondentes a coimas.

5. Tais dívidas constam das seguintes certidões de dívida:
a. n.º 2005/5000360, de 27 -11 -2005, no montante global de € 65,01;
b. n.º 2006/5000107, de 16 -03 -2006, no montante global de € 102,76;
c. n.º 2006/5000359, de 18 -04 -2006, no montante global de € 285,24;
d. n.º 2006/5005450, de 30 -11 -2006, no montante global de € 287,63;
e. n.º 2007/5001028, de 01 -06 -2007, no montante global de € 301,75.
6. Estas quantias são provenientes de coimas e encargos aplicados à executada originária, “Carlos 

Vale Nogueira, Lda”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em processos de contra -ordenação 
instaurados com base na falta de entrega do pagamento especial por conta de IRC relativos aos períodos 
de Julho e Outubro de 2004, Março e Julho de 2005 e Março de 2006.

7. Bem como constam das certidões de dívida:
a. n.º 2005/5000355, de 27 -11 -2005, no montante global de € 182,39;
b. n.º 2006/5002199, de 17 -08 -2006, no montante global de € 783,27;
c. n.º 2006/5002414, de 17 -08 -2006, no montante global de € 579,45;
d. n.º 2006/5002941, de 17 -08 -2006, no montante global de € 375,34;
e. n.º 2006/5003038, de 17 -08 -2006, no montante global de € 240,32;
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f. Nº. 2006/5003240, de 17 -08 -2006, no montante global de € 430,23;
g. Nº. 2006/5003358, de 17 -08 -2006, no montante global de € 603,13.
8. Estas quantias são provenientes de coimas e encargos aplicados à executada originária, “B…, 

Lda.”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em processos de contra -ordenação instaurados 
com base na falta de entrega, em conjunto com a declaração periódica de IVA, do respectivo meio de 
pagamento, relativos aos períodos de Junho e Setembro de 2003, Março, Junho, Setembro e Dezembro 
de 2004 e Março de 2005.

3. Como se viu, por acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 24/03/2010 foi concedido 
provimento ao recurso jurisdicional interposto pelo Oponente Carlos Vale Nogueira da sentença proferida 
pelo TAF de Braga, e revogada a sentença recorrida na parte impugnada por se ter julgado inconsti-
tucional a norma contida no artigo 8.º do RGIT quando interpretada no sentido de que consagra uma 
responsabilização subsidiária dos gerentes por coimas aplicadas à sociedade que se efectiva através da 
reversão da execução fiscal, julgando -se, em consequência, extinta a execução contra o reclamante na 
parte concernente às dívidas de coimas e despesas aplicadas à sociedade executada.

Desse acórdão foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional, que decidiu, através do 
acórdão n.º 488/2011, proferido em 24 de Outubro de 2011, a fls. 164 dos autos, que não se verificava 
a apontada inconstitucionalidade.

Em face do trânsito em julgado desse acórdão do Tribunal Constitucional, há que dar -lhe execução, 
reformulando o aluído aresto proferido por esta Secção do STA.

Deste modo, e em face do preceituado no art. 80.º, n.º 2, da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, 
reforma -se o acórdão proferido em 24/03/2010, a fls. 135 a 142 dos autos, no sentido de não ser in-
constitucional o artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, pelo que o recurso não merece provimento com fundamento 
na inconstitucionalidade declarada nesse acórdão.

Todavia, verificando -se que o Recorrente coloca uma outra questão nas conclusões da alegação 
de recurso, traduzida na inadmissibilidade da efectivação da responsabilidade subsidiária por coimas 
através de processo de execução fiscal e do mecanismo da reversão contra si (conclusões 10ª e 11ª), 
importa passar agora ao conhecimento dessa questão, que representa, no fundo, a invocação de um 
erro na forma de processo, já que tem subjacente o entendimento de que o meio processual adequado 
para efectivar a responsabilidade dos responsáveis subsidiários por dívidas de coimas não poderá ser 
a reversão da execução fiscal.

Sobre esta questão da admissibilidade da efectivação da responsabilidade subsidiária por coimas 
através de processo de execução fiscal e do mecanismo da reversão da execução, o Supremo Tribunal 
Administrativo tem -se pronunciado em sentido negativo, argumentando que face à posição assumida pelo 
Tribunal Constitucional – que atribui a essa responsabilidade uma natureza civilística, caracterizando -a 
como responsabilidade civil extracontratual – tem de concluir -se que a cobrança dessas dívidas não 
está legalmente prevista através de processo de execução fiscal, designadamente através do mecanismo 
da reversão da execução.

Como se deixou explicado, mais uma vez, no recente acórdão proferido em 23 de Fevereiro de 2012, 
no Processo n.º 1147/09, cuja fundamentação subscrevemos, a entender -se, como se tem de entender 
no presente processo por isso ter sido pressuposto da decisão do Tribunal Constitucional, «que se está 
perante uma responsabilidade de «natureza civilística», que «se trata de efectivar uma responsabilidade 
de cariz ressarcitório, fundada numa conduta própria, posterior e autónoma relativamente àquela 
que motivou a aplicação da sanção à pessoa colectiva», tem de reconhecer -se que a cobrança de tais 
dívidas, de natureza civil, através de reversão da execução fiscal efectuada em processo de execução 
fiscal é de afastar, por não estar legalmente prevista a cobrança de dívidas de responsabilidade civil 
extracontratual emergente de coimas através de processo de execução fiscal.

Com efeito, não está prevista no art. 148.º do CPPT, que define o âmbito da execução fiscal, a 
cobrança de dívidas derivadas de responsabilidade civil extracontratual e apenas em relação a dívidas 
enquadráveis neste artigo se prevê legitimidade do órgão da execução fiscal para a promoção da exe-
cução (art. 152.º, n.º 1, do CPPT) e a possibilidade de reversão (art. 153.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT).

As dívidas de coimas, podem ser cobradas em processo de execução fiscal, pois estão previstas 
no ar 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não havendo obstáculo processual a que pudesse haver reversão, 
se ela for constitucionalmente admissível. Mas, as de responsabilidade civil extracontratual não podem 
ser cobradas através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão. 
(Neste sentido, podem ver -se os acórdãos do STA de 1 -7 -2009, processo n.º 31/08, e de 14 -4 -2010, 
processo n.º 64/10.)

O aditamento da alínea c) ao n.º 1 deste art. 148.º efectuado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18 de Abril, 
não vem alterar esta situação.

Na verdade, desde logo, o despacho de reversão no presente processo foi proferido em (...) antes 
da entrada em vigor desta Lei, pelo que ela não pode ser suporte da sua validade.

Por outro lado, nem é possível perceber o que se quer dizer naquela alínea c) ao fazer -se referência 
a «coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos 
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do Regime Geral das Infracções Tributárias», pois no RGIT não se prevê qualquer situação em que de 
responsabilidade civil decorram coimas ou sanções pecuniárias nem é imaginável que de responsabi-
lidade civil possa emergir não um dever de indemnização, mas coimas e sanções acessórias. O que se 
prevê no art. 8.º, n.º 1, do RGIT, na interpretação adoptada pelo Tribunal Constitucional, é o contrário 
do que se prevê nesta alínea c) do n.º 1 do art. 148.º do CPPT, isto é, responsabilidade civil decorrente 
de coimas e sanções pecuniárias e não coimas e sanções pecuniárias decorrentes de responsabilidade 
civil que é o que se refere naquela alínea c).

De qualquer modo, o certo é que nesta alínea c) se prevê que sejam cobradas dívidas de coimas e 
sanções pecuniárias e não de responsabilidade civil, pelo que se mantém a situação acima referida de 
inexistência de norma que preveja a cobrança de dívidas de responsabilidade civil através de processo 
de execução fiscal.

Por isso, independentemente da constitucionalidade ou não de tal regime de reversão da execução 
fiscal, à face do n.º 10 do art. 32.º da CRP, quanto a responsabilidade por coimas, é de entender que a 
lei ordinária não prevê tal possibilidade, pelo que fica prejudicado o conhecimento de tal questão de 
constitucionalidade.».

Deste modo, apesar de termos de julgar, nestes autos, como constitucionalmente admissível a 
responsabilidade dos gerentes por coimas prevista no n.º 1 do art. 8.º do RGIT, não podemos deixar de 
concluir que, tratando -se de uma responsabilidade civil extracontratual, o processo de execução fiscal 
não é o meio processual adequado para a efectivação de tal responsabilidade, por não estar legalmente 
prevista a sua utilização para cobrança de indemnizações de natureza cível.

O Recorrente tem, pois, razão quanto a esta questão da inadmissibilidade da reversão da execu-
ção fiscal, pelo que o recurso tem de obter provimento face à procedência da questão suscitada nas 
conclusões 10ª e 11ª.

4. Nestes termos, e com os fundamentos supra expostos, acorda -se em conceder provimento ao 
recurso jurisdicional, revogar a sentença recorrida na parte impugnada e, consequentemente, julgar 
totalmente procedente a oposição.

Custas pela Fazenda Pública na 1ª instância, e sem custas neste STA.

Lisboa, 19 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação de créditos. Graduação de créditos. Contribuição Autárquica. Imposto 
Municipal Sobre Imóveis. Privilégio creditório.

Sumário:

O imposto sobre Contribuição Autárquica, actualmente Imposto Municipal sobre 
Imóveis, IMI, inscrito para cobrança nos dois anos anteriores ao «ano corrente 
na data da penhora ou acto equivalente» goza do privilégio creditório imobiliário, 
previsto nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, 
n.º 1, do Código Civil — por força do que se determina no n.º 1 do artigo 31.º do 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (também aplicável à contribuição 
autárquica e à contribuição predial).

Processo n.º 130/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: A…………… e Caixa Geral de Depósitos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. No processo de Execução Fiscal, tendo como executado A………………………….. correram 

por apenso, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, os autos de Reclamação, Verificação e 
Graduação de Créditos, tendo a Mmª Juíza proferido sentença, julgando procedente a reclamação de 
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créditos da Caixa Geral de Depósitos, S.A., graduando os créditos, quanto ao produto da fracção aí 
descrita, do modo seguinte:

1.º O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S. A. garantido por hipoteca registada em 
16/04/1999 (1) e juros até ao limite de três anos;

2.º Créditos exequendos.
2. Posteriormente, veio a Fazenda Pública pedir a Aclaração da Sentença, invocando que o Tri-

bunal admitiu os créditos reclamados pela F. P., referentes a 2002 a 2005, mas, por outro lado, graduou 
“…em 1.º lugar o crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. e em 2.º lugar, os créditos 
exequendos, não graduando os créditos reclamados pela Fazenda Pública e que foram aparentemente 
admitidos”, pelo que tal decisão “… diverge do entendimento expresso na própria sentença, até porque 
os créditos reclamados e admitidos beneficiam de privilégio creditório imobiliário nos termos do dis-
posto no art. 744º, n.º 1, do CC e art. 122.º, n.º 1 CIMI e como tal deveriam ser graduados em 1.º lugar.”

3. Conclusos os autos, a Mmª Juíza, verificando existirem “lapsos manifestos” na sentença, proce-
deu, ao abrigo do art. 667º, nº1, do CPC, a rectificações e correcções, decidindo julgar improcedente a 
Reclamação de créditos da Fazenda Pública referente a C.A. de 2002 e IMI de 2006 e 2007 e procedente 
as demais reclamações de créditos e, em consequência, graduar os créditos, quanto ao produto da venda 
da fracção autónoma designada”AJ”, com as demais identificações aí constantes, do seguinte modo:

1.º Os créditos reclamados pela Fazenda Pública referentes a 2003, 2004 e 2005;
2.º O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S. A. garantido por hipotecas registadas 

em 10/09/2002 e juros até ao limite de três anos;
3.º Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos garantido por penhora de 21/04/2006;
4.º Créditos exequendos.
4. Não se conformando com tal sentença, a Fazenda Pública interpôs recurso, para a Secção do 

Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando, nas Alegações, as seguintes 
Conclusões:

“1. A CA goza das garantias especiais previstas no CC para a contribuição predial (Artº 24.º 
n.º 1 do CCA);

2. Os créditos de CA inscritos para cobrança no ano da penhora e nos dois anos anteriores 
gozam de privilégio imobiliário sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição 
(Art.º 744.º n.º 1 do CC);

3. Para aquele normativo releva o momento em que respectivos créditos foram postos á cobrança;
4. Os créditos de CA reclamados pela FP e não admitidos foram inscritos para cobrança no ano de 2004;
5. A penhora da fracção autónoma que os originou ocorreu no ano de 2006;
6. Os créditos de CA reclamados pela FP reúnem todos os requisitos legais para poderem ser 

admitidos e graduados no lugar que lhes compete;
7. Ao não admitir os créditos de CA, reclamados pela FP, relativos ao ano de 2002, a douta sen-

tença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes 
nos art.ºs 24º, n.º 1 do CCA e 744º, n.º 1, do CC.”

5. Não foram apresentadas Contra -alegações.
6. O Ministério Público, junto do Supremo Tribunal Administrativo, emitiu Parecer no sentido 

de que o recurso merece provimento, devendo o crédito de Contribuição Autárquica de 2002, inscrito 
para cobrança em 2004, ser graduado em 1º lugar, juntamente com os demais créditos provenientes de 
IMI dos anos de 2003, 2004 e 2005.

7. Colhidos os vistos, cumpre decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1. A Fazenda Pública instaurou em 11/03/2003, o processo de execução fiscal n.º 3697 -03/102650.0 

o executado A………………………, tendo por objecto dívidas de IRS 1999 e 2000 de que os presentes 
autos de verificação e graduação de créditos constituem apenso, no montante de € 6.945,79 e acrescido 
(cfr. cópia do processo de execução fiscal junto aos autos);

2. Em 17/10/2002, foi celebrado entre o executado e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., um contrato 
de Mútuo com hipoteca no montante de € 69.832,00, com hipoteca incidindo esta sobre a fracção autó-
noma designada pela letra “AS’ correspondente ao sétimo andar A, do prédio urbano para habitação 
constituído em regime de propriedade horizontal sito na Travessa Júlio Brandão, nºs 1, 1 -A, 1 -8, 1 -C, 
1 -D e 1 -E, freguesia da Amora, Concelho de Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Amora sob o número 02556/010291 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Amora sob o 
artigo 7864, com valor patrimonial de € 40.445,23 (cfr. docs. juntos a fls. 17 a 28 dos autos);

3. Em 17/10/2002, foi celebrado entre o executado e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., um contrato 
de Mútuo com hipoteca no montante de € 35.000,00, com hipoteca incidindo esta sobre a fracção autó-
noma designada pela letra “AJ” correspondente ao sétimo andar A, do prédio urbano para habitação 
constituído em regime de propriedade horizontal sito na Travessa Júlio Brandão, nºs 1, 1 -A, 1 -B, 1 -C, 



1122

1 -D e 1 -E, freguesia da Amora, Concelho de Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Amora sob o número 02556/010291 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Amora sob o 
artigo 7864, com valor patrimonial de € 40.445,23 (cfr. docs. juntos a fls. 31 a 41 dos autos);

4. Em 10/09/2002, foi registada hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A., incidente 
sobre a fracção autónoma melhor identificada em 2), penhorada no processo de execução de que os 
autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de € 69.832,00, referente a capital, à taxa 
de juro anual de 9,544%, acrescido em 4% em caso de mora, e despesas no montante de € 2.793,28, 
com montante máximo de € 100.999,42, convertida em definitivo em 13/12/2002 (cfr. fls. do processo 
executivo junto aos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);

5. Em 10/09/2002, foi registada hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A., incidente 
sobre a fracção autónoma melhor identificada em 2), penhorada no processo de execução de que os 
autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de € 35.000,00, referente a capital, à taxa 
de juro anual de 9,544%, acrescido em 4% em caso de mora, e despesas no montante de € 1.400,00, 
com montante máximo de €50.621,20, convertida em definitivo em 13/12/2002 (cfr. fls. do processo 
executivo junto aos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);

6. Em 21/04/2006, foi registada uma penhora a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A., in-
cidente sobre a fracção autónoma melhor identificada em 2), com vista à garantia da quantia de € 
106.308,86, (cfr. fls. do processo executivo junto aos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente 
reproduzido);

7. Em 15/11/2006, foi efectuada da uma penhora incidente sobre a fracção autónoma melhor 
identificada em 2) a favor da Fazenda Pública para garantia da quantia exequenda de € 17.925,62, 
registada em 08/06/2007 (cfr. doc. junto a fls. não numeradas do processo executivo);

8. Em 2004 foram inscritas para cobrança as dívidas de CA do exercício de 2002, bem como de 
IMI do exercício de 2003, respeitantes ao imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. junto a fls. 63 a 69 
dos autos);

9. Em 2005 foi inscrita para cobrança a dívida referente a IMI do exercício de 2004 respeitante 
ao imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. junto a fls. 63 a 69 dos autos);

10. Em 2006 foi inscrita para cobrança a divida referente a IMI do exercício de 2005 respeitante 
ao imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. junto a fls. 63 a 69 dos autos);

11. Em 2007 foi inscrita para cobrança a dívida referente a IMI do exercício de 2006 respeitante 
ao imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. junto a fls. 63 a 69 dos autos);

12. Em 2008 foi inscrita para cobrança a dívida referente a IMI do exercício de 2007 respeitante 
ao imóvel penhorado nos autos (cfr. doc. junto a fls. 99 dos autos);

13. O executado é devedor à Fazenda Pública das dívidas identificadas em 1, 8 a 12 deste probatório;
14.O executado é devedor à Caixa Geral de Depósitos, S.A. as quantias reclamandas.”
2 - DE DIREITO
Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mmª Juíza do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Almada, que julgou não verificados os créditos relativos a Contribuição autárquica (CA) do 
ano de 2002 e respectivos juros reclamados pela Fazenda Pública (FP), e verificados e reconhecidos 
todos os restantes, graduando -os, para pagamento pelo produto da venda do imóvel penhorado, pela 
seguinte ordem:

1º Os créditos reclamados pela Fazenda Pública referentes a 2003, 2004 e 2005;
2º O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA., garantido por hipotecas registadas 

em 10/09/2002 e juros até ao limite de três anos;
3º Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos garantido por penhora de 21/04/2006;
4º Créditos exequendos.
Para julgar não verificados os créditos de CA do ano de 2002 reclamados pela FP, considerou a 

Mmª Juíza “a quo” que os mesmos excediam o limite temporal para serem graduados como créditos 
privilegiados nos termos previstos no art. 744º, n.º 1, do CC.

Contra este entendimento se insurge a FP argumentando que os créditos reclamados relativos a CA 
reúnem todos os requisitos legais para poderem ser admitidos e graduados no lugar que lhes compete, 
nos termos dos arts. 24º, nº1, do CCA e 744º, nº1, do CC.

Em face das conclusões das alegações, que delimitam o objecto do presente recurso, nos termos 
do disposto nos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1 do CPC, a única questão a apreciar e decidir consiste em 
saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e aplicação do direito ao ter julgado que o 
crédito reclamado relativo a CA referente ao ano de 2002, inscrito para cobrança em 2004 e com data de 
penhora em 15/11/2006 (ponto 7 dos factos dados como provados), excede o limite temporal do privilégio.

Vejamos.
Por Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário, de 08/11/2006, proc. n.º 630/03, 

entendeu -se que apesar de a reclamação de créditos de contribuição predial e contribuição autárquica 
por parte do Estado se dever reportar aos inscritos para cobrança na data da penhora e nos dois anos 
anteriores, segundo o disposto no art. 744º, nº1, do CC, se devia, ainda, atender, na graduação, aos cré-
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ditos que viessem a ser liquidados após a penhora e até à venda ou adjudicação, dado que “a remissão 
do privilégio da contribuição autárquica para a contribuição predial não poderá deixar de abranger o 
mencionado art. 230º do C.C.Predial, na parte em que se refere ao indicado privilégio, que nesta parte 
sempre se deverá entender como em vigor” (cfr. o Acórdão de 10/03/2004, no recurso n.º 117/04).

Esta não é, porém, a jurisprudência que mais recentemente se tornou dominante, sobretudo a partir 
da publicação do diploma que aprovou o Código do IMI, o Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.

Com efeito, constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no 
Acórdão de 24/02/2010, proc. n.º 01194/09, no sentido de que a partir da entrada em vigor do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combi-
nadas do seu art. 122º e do art. 744º,nº1, do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de 
privilégio creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora 
ou acto equivalente e nos dois anos anteriores.

Neste sentido, pode ler -se no mencionado Acórdão que “o diploma que aprovou o Código do 
IMI (DL n.º 287/2003, de 12/11), veio decretar que «a partir da data da entrada em vigor do CIMI, 
são revogados os Códigos da Contribuição Autárquica, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -C/88, de 
30 de Novembro, e da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 45104 de 1 de Julho de 1963, na parte ainda vigente, considerando -se a contribuição 
autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis (IMI) para todos os efeitos legais». (nº 1 
do artigo 31º).

O que torna clara a intenção do legislador de revogar todos os preceitos ainda vigentes do Có-
digo de Contribuição Predial, inviabilizando a defesa de uma tese que persista no entendimento da 
manutenção de vigência de determinadas regras normativas previstas nesse Código, designadamente 
do §2 do seu artigo 230º.

Na verdade, não só a lei é clara e inequívoca na vontade de abolir qualquer resquício daquele 
Código, como a revogação do artigo 24º do Código de CA arrastou necessariamente a revogação de 
todo do regime jurídico que lhe estava imanente ou associado, ou seja, daquele §2 do artigo 230º do 
CCP, o qual, segundo a citada jurisprudência, sobrevivia à sombra deste artigo 24º do Código de CA.

Deste modo, tendo em conta que nem a letra nem o espírito do artigo 744º do Código Civil consen-
tem outra interpretação que não seja a de conferir privilégio imobiliário apenas aos impostos inscritos 
para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores, e 
face à ausência de norma que permita ou autorize a extensão desse privilégio aos impostos liquidados 
até à data da venda ou da adjudicação do prédio, somos levados a concluir que a partir da entrada 
em vigor do Código do IMI, em 1 Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu 
artigo 122º e do artigo 744º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio 
creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto 
equivalente e nos dois anos anteriores”. No mesmo sentido, cfr. os Acórdãos deste Tribunal de 7/01/2009, 
no recurso n.º 863/08 e de 29/04/2009, no recurso n.º 1008/08, e de 19/10/2011, recurso n.º 0612/11.

Aplicando o exposto ao caso em análise, uma vez que se trata de crédito reclamado respeitante 
a CA de 2002, que foi inscrito para cobrança em 2004, e cuja penhora do imóvel gerador do crédito 
foi efectuada em Novembro de 2006, afigura -se claro que deveria o reclamado crédito de CA ter sido 
admitido e graduado, por gozar do privilégio creditório imobiliário, uma vez que não excede o limite 
temporal, nos termos das disposições combinadas dos arts. 122º do IMI e 744º, nº1, do CC.

Termos em que a sentença que decidiu em sentido contrário não pode manter -se, dando -se pro-
vimento ao presente recurso jurisdicional.

III - DECISÃO
Pelo exposto acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença re-
corrida no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, julgando verificados 
e reconhecidos os créditos reclamados, graduá -los pela seguinte ordem:

“1.º Os créditos de CA de 2002 e de IMI de 2003, 2004 e 2005 reclamados pela FP e os juros 
relativos aos últimos três anos, que gozam de privilégio especial;

2.º O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S. A. garantido por hipotecas registadas 
em 10/09/2002 e juros até ao limite de três anos;

3.º Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos garantido por penhora de 21/04/2006;
4.º Créditos exequendos.”
Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) (Afigura -se ocorrer manifesto lapso nesta data, que a seguir foi rectificado, porquanto no ponto 5 do probatório a 
data que consta é a de 10/9/2002.) 
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 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia do STA. Questão de facto.

Sumário:

 I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal 
Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo só goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II — Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III — Há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente suscita a sufici-
ência ou insuficiência da prova produzida, quando defende que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quando diverge das ilações de facto que deles 
se devam retirar, e quando invoca factos que não vêm dados como provados e que 
não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da causa.

Processo n.º 236/12 -30.
Recorrente: Maria Bernardete Leite Ribeiro da Silva.
Recorridos: Fazenda Pública e Outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. MARIA BERNARDETE LEITE RIBEIRO DA SILVA, com os demais sinais dos autos, recor-
reu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença proferido pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro que julgou improcedente a acção de anulação da venda do prédio inscrito na matriz 
urbana da freguesia e concelho de S. João da Madeira sob o artigo 3211 -D, efectuada no processo de 
execução fiscal n.º 0167 -01/1000941.9 e Apensos.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
a) A recorrente intentou acção no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, pedindo a nulidade 

da venda do imóvel pela Fazenda Pública;
b) Pedido esse fundamentado na falta de citação da recorrente;
c) Por causa dessa omissão processual, a Fazenda Pública vendeu o imóvel que é precisamente o 

local da sua habitação e de todos os que com ela habitam;
d) Incluindo o local de trabalho do executado onde desenvolve uma pequena industria caseira;
e) A recorrente é casada com o executado em regime de adquiridos;
f) O seu marido desenvolvia a actividade empresarial em nome individual;
g) Ao qual foram aplicadas coimas originadas pela sua actividade empresarial, referentes ao 

pagamento de IVA;
h) A recorrente nunca praticou qualquer acto na empresa do marido;
i) E a Fazenda Pública nunca provou resultar da actividade do marido proveito comum para o casal;
j) Mas, mesmo assim, foi -lhe atribuído o título de executada por estar casada com aquele;
k) Penhorando e vendendo o imóvel pertencente a ambos;
l) Sem ter sido citada sequer a recorrente/cônjuge para requerer a separação judicial de bens;
m) A falta de citação — prejudica e muito — a recorrente porque se viu privada de arguir a sua 

defesa processual;
n) E, por conseguinte, sujeita -se a ficar sem a sua meação no prédio que constitui a habitação do casal;
o) Continuando o entendimento proferido na decisão final da sentença, a recorrente está claramente 

e inequivocamente bastante prejudicada, por causa de lhe ter sido negado o seu direito “a defesa” por 
falta de citação;

p) Face ao exposto, consideramos terem sido violadas as normas constantes dos arts. 825º do CPC, 
165º n.º 1 alínea a) e 165º n.º 2 do CPPT, o art. 3º, 194º alínea a), 195º nº1 al a), 197º, todos do CPC, 
1794º, 1825º, 1826º e 1691º alínea d), todos do CPC, 1794º, 1825º, 1826º, e 1691º alínea d), todos do 
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Código Civil e art. 15º do Código Comercial, assim como o art. 20º da CRP, art. 7º A n.º 1 do RJIFNA 
e art. 202º do CPC que refere que esta nulidade é de “Conhecimento Oficioso”.

NESTE CIRCUNSTANCIALISMO E, SALVO MELHOR OPINIÃO, A DOUTA SENTENCA 
RECORRIDA FEZ INCORRECTA INTERPRETACAO DOS FACTOS E ERRADA APLICACAO 
DO DIREITO

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte, foi declarada a incompe-

tência, em razão da hierarquia, do tribunal para o conhecimento do recurso e declarada a competência 
hierárquica deste Supremo Tribunal para esse conhecimento, no pressuposto de que «da leitura das 
conclusões do presente recurso resulta claramente que não é, no seu âmbito, posta em causa a factua-
lidade dada como provada na decisão recorrida, não se invocam factos que aí não sejam contemplados 
e não é aí feito qualquer juízo sobre questões probatórias», pelo que a apreciação e decisão do recurso 
passa, em exclusivo, pelo tratamento de matéria de direito – cfr. acórdão a fls. 107 e seguintes dos autos.

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos neste Supremo Tribunal, atenta a 
simplicidade da questão, cumpre decidir a questão prévia, de conhecimento oficioso, da competência 
hierárquica deste Tribunal para o conhecimento do recurso, porquanto a sua eventual procedência 
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão face ao disposto nos artigos 16º n.º 2 do CPPT 
e 101º e segs. do CPC:

2. Na sentença recorrida deu -se como provada a seguinte matéria de facto:
1. A presente acção deu entrada a 4 de Fevereiro de 2004;
2. O processo de execução fiscal n.º 0167 -01/ 100941.9 foi instaurado por dívida de IRS respei-

tante ao ano de 2000 e foi -lhe apensado mais dois processos fiscais relativos a dívida de IVA referente 
ao período 04/01 e IRS de 2001;

3. O processo de execução fiscal n.º 0167 -03/100656.8 foi instaurado por dívida de coimas fiscais 
referentes aos anos de 2000 e 2003;

4. A autora Bernardete Leite Ribeiro da Silva é casada no regime de comunhão de adquiridos 
com Adelino Neves da Silva;

5. No dia 25 de Julho de 2003 foi penhorado o prédio inscrito na matriz urbana da freguesia e 
concelho de São João da Madeira sob o artigo 3211 -D;

6. A 13 de Novembro de 2003 foi determinada a venda do bem referido em 4) por meio de pro-
posta em carta fechada;

7. A 11 de Fevereiro de 2004 foi vendida o bem referido em 4) e emitido título de transmissão do 
bem imóvel referido em 4) a favor de “Imocasela  - Sociedade Imobiliária Unipessoal, Lda.”

3. Tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
aprovado pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito [art.º 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma 
excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer 
“dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º” 
[art.º 38.º, alínea a)].

Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for 
exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo. O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é a 
de reservar ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir 
quando a matéria de facto em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha 
em discussão.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, perante elas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto. E conforme é 
jurisprudência pacífica, há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente suscita a su-
ficiência ou insuficiência da prova produzida quando defende que os factos levados ao probatório não 
estão provados, quando diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, e quando invoca factos 
que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da causa.

Se o recorrente colocar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento exclusiva-
mente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central Administrativo, 
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a discordância sobre 
a matéria fáctica é irrelevante para a decisão do recurso.

No caso vertente, estamos na presença de uma acção para anulação da venda do imóvel realizada 
no processo de execução fiscal n.º 0167 -01/1000941.9 e apensos, alicerçada na falta de citação da 
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Autora, ora Recorrente, para essas execuções instauradas com vista à cobrança coerciva de dívidas de 
IVA, IRS e Coimas Fiscais.

No julgamento da matéria de facto contido na decisão recorrida nada se deixou dito sobre quem 
é o devedor que consta dos títulos executivos – se a Autora Bernardete Leite Ribeiro da Silva, se o seu 
cônjuge Adelino Neves da Silva – nem quanto à realização do acto de citação para essas execuções, 
nada se tendo julgado como provado (ou não provado) sobre a citação da Autora – (no caso de constar 
do título executivo, logo na fase inicial do processo, em conformidade com o disposto nos artigos 188º 
e 189º do CPPT; no caso de não constar, na fase processual prevista no artigo 239º ou no artigo 220.º 
do CPPT).

Dado que nas alegações de recurso a Autora, ora Recorrente, insiste que nunca foi citada para 
essas execuções, isto é, invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, 
indiferentes para o julgamento da causa, tanto basta para se concluir que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento o 
Tribunal Central Administrativo.

Acresce que, estando provado que parte das dívidas exequendas provém da aplicação de coimas, a 
Recorrente afirma que elas foram aplicadas apenas ao seu cônjuge no exercício da actividade comercial 
que só ele exercia em nome individual, o que também não se encontra apurado e é essencial para a 
apreciação e decisão da questão em análise neste recurso, por se poder considerar que se trata de dívidas 
da exclusiva responsabilidade do cônjuge/executado, que obrigava à realização da citação prevista no 
artigo 220.º do CPPT para formulação de pedido de separação judicial de bens.

Por conseguinte, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo Norte.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º n.º 3 do CPPT, como Tribunal 
que se considera competente, o Tribunal Central Administrativo Norte, para o qual a Recorrente poderá 
requerer a remessa do processo nos termos previstos no n.º 2 do mesmo preceito legal.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Pressupostos. Ónus de alegação.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, ou em que a admissão do recurso seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Sobre o recorrente impende o ónus de alegação desses pressupostos ou requisitos 
de admissibilidade do recurso excepcional de revista, pelo que no caso de ele se 
limitar a alegar sobre o mérito do recurso, omitindo toda e qualquer referência à 
verificação desses pressupostos, não deve ser admitido o recurso.

 III — Admissibilidade que fica irremediavelmente afastada se o Tribunal também não 
vislumbra como é que as questões que o recorrente coloca podem qualificar -se 
como juridicamente melindrosas ou socialmente relevantes, se não está em causa a 
uniformização do direito por não vir invocado que a doutrina e/ou a jurisprudência 
se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente gerando incerteza e instabili-
dade na resolução dessas questões, nem se invoca ou vislumbra a existência de 
um erro manifesto ou grosseiro no acórdão recorrido.

 IV — Esse recurso também não pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, 
para arguição de nulidades do acórdão recorrido, designadamente por omissão 
de pronúncia.
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Processo n.º 237/12 -30.
Recorrente: Transportes Negrelos, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. TRANSPORTES NEGRELOS, LDA, com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso de 

revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte em 15 de Dezembro de 2011, a fls. 232 a 242, que negou provimento ao 
recurso interposto da sentença do TAF de Braga que, no âmbito da reclamação de decisão do órgão 
da execução fiscal proferido nas execuções fiscais n.º 0450201101005081 e n.º 0450201101008358, 
manteve o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia formulado pela exe-
cutada vista à suspensão desses processos de execução fiscal.

1.1. As alegações dos recursos mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1. O artigo 52º n.º 4, da LGT não impõe a cumulação do requisito relativo ao prejuízo irreparável 

com os restantes requisitos enumerados no Acórdão recorrido, a saber: insuficiência ou inexistência 
de bens penhoráveis e não contribuição do comportamento da recorrente para a verificação da referida 
situação de insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis.

2. O accionamento da dispensa de garantia com fundamento em prejuízo irreparável pressupõe, 
só e apenas, o preenchimento do requisito relativo à eventual ocorrência de uma situação de prejuízo 
irreparável provocada pela obrigatoriedade da prestação de garantia. In casu é o que sucede. Como 
provado ficou, sobretudo documentalmente, mas também como depoimento da testemunha Filipe Pa-
checo, o alegado prejuízo irreparável verificar -se -á, irremediavelmente, dada a total incapacidade da 
recorrente para prestar qualquer tipo de garantia.

3. Se o legislador tivesse pretendido cumular os requisitos relativos ao prejuízo irreparável e 
à ausência de responsabilidade da recorrente em matéria de insuficiência ou inexistência de bens 
penhoráveis não teria, em simultâneo, colocado os requisitos referentes ao prejuízo irreparável e à 
falta de meios económicos  - revelada pela insuficiência ou inexistência de tais bens  - numa relação de 
alternatividade, uma vez que a verificação da ausência de responsabilidade  - ou melhor, da questão 
previa referente a insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis  - é, por si só, reveladora da falta 
de meios económicos.

4. Por outro lado, não faz sentido fazer depender a concessão de dispensa de garantia  - com fun-
damento na eventual verificação de uma situação de prejuízo irreparável da ocorrência de uma situação 
de insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis e da ausência de responsabilidade da recorrente 
no que a verificação das mesmas respeita, uma vez que pode não existir uma relação directa entre a 
verificação prejuízo irreparável e a insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis. Isto é, pode a 
recorrente possuir bens susceptíveis de penhora e, mesmo assim, a obrigatoriedade de prestação de 
garantia  - com a consequente recusa do pedido da sua dispensa  - conduzir a uma situação de prejuízo 
irreparável.

5. O preenchimento cumulativo dos requisitos supra expostos  - prejuízo irreparável, insuficiência 
ou inexistência de bens penhoráveis e ausência de responsabilidade da recorrente na insuficiência ou 
inexistência de bens penhoráveis  - revelar -se -ia excessivo, tornando o accionamento do artigo 52º, n.º 4, 
da LGT demasiado apertado e desproporcionado.

6. No entendimento da recorrente e salvo o devido respeito, a redacção do artigo 52º, n.º 4, da 
LGT pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

•Que a prestação de garantia seja susceptível de causar à recorrente prejuízo irreparável, ou
•Que a prestação de garantia seja susceptível de causar a recorrente uma manifesta falta de meios 

económicos  - revelada pela insuficiência de bens penhoráveis  - para o pagamento da divida exequenda 
e acrescido e que a insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis não lhe possa ser imputável, a 
título de responsabilidade.

7. Em consequência, o artigo 52º, n.º 4, da LGT deve ser lido da seguinte forma: “a administração 
tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua 
prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insufi-
ciência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido desde que em qualquer 
dos casos» de insuficiência económica ou inexistência de bens não haja responsabilidade do executado.

8. Ainda que se admita  - por mera cautela de patrocínio  - a necessidade de preenchimento dos 
requisitos elencados no Acórdão recorrido, cumpre atentar às especificidades das regras de distribuição 
do ónus da prova em matéria tributária e, em consequência, ao âmbito de aplicação do artigo 170º, 
n.º 3, do CPPT.

9. A existência de meios económicos, designadamente de bens susceptíveis de penhora, e a 
responsabilidade do executado na sua dissipação representa facto impeditivo do direito à dispensa de 
garantia, uma vez que coarctam o seu exercício.
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10. Nestes termos, o artigo 342º, n.º 2, do CC impõe que a sua prova pertença àquele contra quem 
a invocação do direito  - que se pretende fazer valer  - é feita.

11. Em consequência, a prova da matéria de facto acima referida terá necessariamente de perten-
cer à Administração Tributária, entidade contra quem a recorrente invocou o seu direito à dispensa de 
garantia, nos termos do artigo 52º, n.º 4, da LGT.

12. Caso o Tribunal ad quem discorde do entendimento exposto, sempre será de considerar que a 
falta de meios económicos, a insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis e a ausência de respon-
sabilidade pela insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis  - requisitos elencados no artigo 52º, 
n.º 4, da LGT  - constituem factos negativos.

13. A oneração da recorrente com os factos negativos supra expostos constitui uma situação de 
probatio diabolica, na medida, na medida em que a matéria em apreço não se baseia em quaisquer 
comportamentos empiricamente comprováveis, mas em omissões.

14. Nestes termos, tal ónus  - a admitir -se  - será de difícil concretização por parte da recorrente, 
sendo altamente propenso a despoletar as consequências jurídicas decorrentes do seu incumprimento, 
in casu o indeferimento do pedido de dispensa de garantia.

15. Perante o exposto, as regras de distribuição do ónus da prova em matéria fiscal, devem ser 
interpretadas e aplicadas com cautela, sob pena de desprotecção jurídica dos contribuintes.

16. Assim sendo, sobre a recorrente não pode recair o ónus de provar tout court  - de forma rígida 
 - o preenchimento dos requisitos do artigo 52º, n.º4, da LGT.

17. Na verdade, sobre a recorrente  - na qualidade de executada impende o dever de alegar a fac-
tualidade em que alicerça o preenchimento de tais requisitos e de coadjuvar a Administração tributária 
a demonstrar a sua verificação

18. Os princípios da colaboração e do inquisitório assumem plena acuidade: administração Tri-
butaria e recorrente devem cooperar entre si com vista a descoberta da verdade material  - in casu a 
comprovação dos requisitos desencadeadores do direito de dispensa de garantia  - sendo certo que sobre 
aquela impende um dever acrescido de verificação do seu preenchimento, até porque possui uma forma 
privilegiada de obtenção de informação.

19. É neste contexto que deve ser interpretado e aplicado o artigo 170º, n.º 3, do CPPT, o qual 
dispõe que «o pedido a dirigir ao órgão de administração fiscal deve ser fundamentado de facto e de 
direito e instruído com a prova documental necessária». Ora, a recorrente juntou quer no pedido, quer 
na reclamação toda a predita prova.

20. O preceito em apreço não tem a virtualidade de restringir a admissibilidade de meios proba-
tórios no procedimento, nem de conferir aos factos subsumíveis a previsão do artigo 52, n.º 4, da LGT 
 - mormente aos factos negativos  - a natureza de factos que só possam ser provados documentalmente.

21. Por outro lado, «quando os elementos de prova estiverem em poder da administração tribu-
taria, o ónus previsto no número anterior considera -se satisfeito, caso o interessado tenha procedido a 
sua correcta identificação»  - cfr. artigo 74º, n.º 2, da LGT. Foi também o que sucedeu. Veja -se, a este 
título, a documentação anexa à reclamação apresentada.

22. Trata -se de uma norma de dispensa de prova no que ao procedimento tributário em particu-
lar diz respeito, dispensando os interessados de produzirem prova sobre factos que a Administração 
Tributária pode comprovar através dos seus serviços. Impondo -se a sua aplicação ao caso concreto.

23. Sempre que a Administração Tributária nada faça  - ou fazendo -o não consiga contraditar os 
elementos probatórios apresentados pelo executado  - impõe -se a aplicação do princípio in dubio pro 
libertate; em consequência, o executado deve ser dispensado de prestar garantia, sob pena de violação 
do seu direito de propriedade, consagrado no artigo 52º da Constituição da República Portuguesa.

24. No presente caso, não só toda a prova documental foi entregue, como a recorrente logrou 
provar o preenchimento da totalidade dos requisitos elencados no artigo 52º, n.º 4, da LGT, como bem 
o demonstram os elementos probatórios  - nomeadamente as declarações de rendimentos  - juntos à 
reclamação do despacho de indeferimento do pedido de dispensa de garantia.

25. Em consequência, mostra -se inadmissível que, podendo a Administração Tributária conside-
rar verificada (porque para isso tem os meios próprios em face dos elementos probatórios juntos ao 
processo) a falta de meios económicos da recorrente, ainda assim lhe exija a sua prova.

26. No fundo, o Acórdão recorrido, impõe à recorrente que prove o que a própria lei já conhece 
e considerou verificado, violando de modo inadmissível o princípio da boa fé, subvertendo o princípio 
da primazia da materialidade subjacente.

27. Em consequência, a recorrente reitera a factualidade e a argumentação jurídica constantes 
da sua reclamação  - referente ao despacho de indeferimento do pedido de dispensa de garantia  - e das 
presentes alegações de recurso.

28. Nestes termos, a recorrente requer que  - a título prévio  - o tribunal ad quem considere o Acór-
dão proferido pelo Tribunal a quo nulo, na parte relativa à omissão de pronúncia sobre a verificação 
dos requisitos acima elencados, nos termos do artigo 668º, n.º 1, alínea d), do CPC.
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29. Neste sentido vão aliás os acórdãos 1780/07 de 15/05/07 do Tribunal Central Administrativo 
do Sul, bem como o Acórdão tirado no rec. n.º 1.715707 de 7 de Maio de 2003.

Termos em que deve o presente recurso ser considerado procedente e, por via dele, revogado o 
Acórdão recorrido, substituindo -a por outra que, dando integral procedência à reclamação apresentada, 
suspenda, imediatamente, a eficácia do despacho do senhor Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova 
de Famalicão que impõe a prestação duma garantia de 328.304,86 € e, cumulativamente, se decrete a 
isenção da prestação de garantia por parte da recorrente ate que a situação tributária, por via da impug-
nação judicial, se tome definitiva, assim se fazendo verdadeira e sã JUSTIÇA!

1.2 A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar que o recurso não deve ser admitido, 
por não terem sido alegados nem se verificarem os pressupostos contidos no n.º 1 do artigo 150.º do 
CPTA, e, para o caso de assim não se entender, defendeu que ele não pode obter provimento, dado 
que o acórdão recorrido não padece de omissão de pronúncia nem de erro de julgamento, tendo feito 
correcta interpretação e aplicação da lei.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido da inadmissibi-
lidade do presente recurso de revista com a seguinte argumentação:

«Nos termos do estatuído no artigo 150.º/1 do CPTA o recurso excepcional de revista ali regulado 
só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
e social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

É jurisprudência reiterada (1) da SCT deste STA que:
1. O recurso de revista excepcional regulado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter excep-

cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada mas antes limitada, 
de modo a que funcione como uma válvula de escape do sistema, só sendo admissível se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental, 
ou que, por mor dessa questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

2. Assim sendo, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é, manifesta-
mente, susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se se verifica a 
capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista como garantia de unifor-
mização do direito nas vestes da sua aplicação prática.

Analisadas as conclusões das alegações de recurso da recorrente constata -se que a recorrente se 
limita a sustentar posição contrária à defendida pelo aresto recorrido, sem que invoque qualquer um 
dos fundamentos exigidos pelo artigo 150.º do CPTA para que o STA possa apreciar o recurso.

Quer dizer a recorrente interpôs o presente recurso como se de um recurso ordinário se tratasse, 
olvidando que não estamos perante um 3.º grau de jurisdição, extinto na jurisdição tributária pelo DL 
229/96, de 29 de Novembro.

Ora, compete ao recorrente expor ao STA as razões pelas quais, em seu entender, ocorrem os 
pressupostos da sua admissão, sob pena de não admissão do recurso (2).

Mas que assim se não entendesse, o presente recurso não poderia ser admitido.
De facto, as questões em causa têm a ver com a acumulação/alternatividade dos requisitos de 

dispensa da prestação de garantia estatuídos no artigo 52.º/4 da LGT, distribuição do ónus da prova 
da existência de meios económicos e da culpa do executado na sua falta, tipo de meios probatórios 
admissíveis para comprovação dos requisitos de dispensa de garantia e omissão de pronúncia sobre 
a verificação dos requisitos da dispensa.

Ora, o ónus da prova da irresponsabilidade do executado na insuficiência dos meios económicos 
para a prestação de garantia já foi objecto de acórdão do PLENO da SCT do STA, de 2008.12.17, re-
curso n.º 0327/98. Os restantes assuntos não geram qualquer controvérsia, uma vez que é pacificamente 
aceite que a irresponsabilidade do executado na insuficiência ou inexistência de bens é um requisito 
adicional aos outros dois previstos no artigo 52.º/4 da LGT, a saber, o prejuízo irreparável resultante 
da prestação da garantia e manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis para o pagamento da divida exequenda e acrescido. Também existe jurisprudência uniforme 
no sentido da impossibilidade de invocação de nulidades no âmbito deste tipo de recurso (3).

Não se verificam, pois, os requisitos do recurso extraordinário de revista regulado no artigo 150.º 
do CPTA.

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Conten-
cioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos (CPTA), é admissível no âmbito do contencioso tributário.

2. No acórdão recorrido consta como provada a seguinte matéria de facto:
a) Em 22 de Janeiro e em 21 de Fevereiro de 2011, o Serviço de Finanças de Vila Nova de 

Famalicão -1 instaurou, respectivamente, os processos de execução fiscal n.º 0450201101005081 e 
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n.º0450201101008358, para cobrança de IVA liquidado adicionalmente, referente aos anos de 2006 e 
2007, no montante total de € 259.085,10, e acrescidos;

b) Em 28 de Fevereiro de 2011, a ora reclamante deduziu impugnação judicial contra liquidações 
adicionais de IVA objecto das execuções fiscais referidas na alínea anterior, a qual corre termos no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga sob o n.º 478/11.7BEBRG [cfr. fls. 164 a 190 dos autos];

c) Em 28 de Fevereiro de 2011, a reclamante apresentou nos processos de execução fiscal referidos 
na alínea anterior um pedido de dispensa de prestação de garantia, nos seguintes termos:

“(...) Requer a V. Exa. que, ao abrigo do artigo 52º, n.º 4, da LGT, conjugado com o artigo 170º 
do CPPT, lhe seja concedida dispensa de prestação de garantia, por a sua prestação causar um pre-
juízo irreparável”.

“Com efeito, a prestação, como garantia, dos bens da requerente, implicaria um prejuízo irrepa-
rável já que, nos termos da lei, esta deveria entregar os documentos de todos os camiões de que dispõe 
para laborar (sendo que parte destes compõem o único activo da requerente), o que, considerando 
as inevitáveis demoras no processo, se demonstraria inadequado em relação aos fins que se visam 
prosseguir.

(...)”  - [cfr. fls 11 e 12 do processo executivo];
d) Por despacho do chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão, datado de 1 de Marco 

de 2011, foi indeferido o pedido de dispensa de garantia referido na alínea anterior, nos seguintes termos:
“(...)
Ora, da fundamentação do pedido, apenas é referido pela executada, que a penhora do seu activo 

imobilizado lhe causaria prejuízo irreparável, uma vez que determinaria a apreensão dos documentos 
de toda a frota que possui para o exercício da sua actividade;

Porém, convém referi -lo, que a garantia poderá também ser constituída por qualquer outro meio 
que assegure os créditos da exequente, nomeadamente através de garantia bancária, caução, seguro-
-caução, penhor ou hipoteca, como alias prevê o n.º 1 do art.º 199º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário;

Ora, não resulta do pedido qualquer indicação/prova, de que a executada não possa constituir 
a garantia através de qualquer um dos meios acima previstos, não provando igualmente a sua irres-
ponsabilidade pela carência/insuficiência de património, necessário para assegurar os créditos da 
Fazenda Nacional.

(...)
Nesta conformidade, considerando que não se mostram reunidos os requisitos definidos no n.º 4 

do artigo 52º da Lei Geral Tributaria, bem como pelas instruções difundidas pelo ofício  - circulado 
n.º 60077, de 29 -07 -2010, da Direcção à Serviços de Gestão de Créditos Tributários, INDEFIRO o 
pedido à dispensa à garantia, apresentado pela executada;

Deverá, assim, a requerente constituir, no prazo de 15 dias, a garantia necessária para suspensão 
dos autos, que quantifico nos termos do n.º 5 do artigo 199º do Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário, em 328 304,86 € (trezentos e vinte e oito mil trezentos e quatro euros e oitenta e seis 
cêntimos), sob pena de prosseguimento da execução, para cumprimento do disposto nos artigos 169º 
e 1999 do referido diploma e nº2 do artigo 52º da Lei Geral Tributária. (...)» [cfr. fls. 48 e 49 do pro-
cesso executivo]

e) Por carta datada de 1 de Março de 2011 (ofício n.º 2282), e recebida no dia 3 desse mês, foi 
dado conhecimento à reclamante do despacho de indeferimento da sua pretensão [cfr. fls. 50 do pro-
cesso executivo];

f) Em 15 de Março de 2011, a requerente requereu a prorrogação do prazo para a prestação de 
garantia, alegando ter já efectuado um pedido de garantia bancária [cfr. fls. 53 do processo executivo];

g) A reclamante dedica -se à actividade de transporte de mercadorias [cfr. artigo 1.º da petição e 
documento junto à mesma como n.º1];

h) A sociedade não tem património imobiliário próprio [cfr. artigo 4.º da petição, e declaração 
junta como documento n.º 2, a fls. 17 a 36 dos autos];

i) Fazem parte do activo imobilizado da reclamante:
i. veículos pesados de mercadorias, que são utilizados no exercício da actividade da reclamante;
ii. créditos a receber de clientes; [cfr. artigo 5.º e 6.º da petição e declaração junta como documento 

n.º2, art. 17 a 36 dos autos];
j) Os proveitos recebidos pela reclamante são utilizados no pagamento das suas despesas correntes, 

nomeadamente remunerações e outras inerentes à actividade de transporte (combustível, reparações de 
veículos, entre outros) [cfr. artigo 22 da petição].

3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
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tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito. 
Razão por que a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem reiteradamente sublinhado 
a excepcionalidade deste recurso, referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites 
fixados no preceito.

Trata -se, não de um recurso ordinário de revista, mas, como o legislador cuidou de sublinhar 
na Exposição de Motivos das Propostas de Lei nºs 92/VIII e 93/VIII, de uma “válvula de segurança 
do sistema” que somente deve ser accionada naqueles precisos termos, pelo que o que está em causa 
neste recurso não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro 
de julgamento em que porventura caíram as instâncias, dado que para isso existem os demais recursos, 
ditos ordinários.

Em suma, o recurso de revista só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou em que a admissão do 
recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos pelo STA sobre a 
matéria, que nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental verificar -se -á, designa-
damente, quando a questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão da 
dificuldade das operações exegéticas que cumpra efectuar, quando se esteja perante um enquadramento 
normativo particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferen-
tes regimes potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de 
natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objectiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Por outro lado, admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, 
quando, em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso 
concreto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em 
casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Daí que quem interpuser recurso de revista tenha que demonstrar, junto do tribunal “ad quem”, 
a excepcionalidade do mesmo, ou seja, tenha que alegar e demonstrar que a questão a decidir assume 
uma relevância jurídica ou social que se reveste de importância fundamental, ou então que o recurso 
de revista se torna necessário para melhor aplicação do direito. Não basta, pois, invocar a violação 
de normas de direito por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e demonstrar-
-se os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste STA de 
2/03/2006, de 23/03/06 e de 27/04/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs 183/06, 245/06, 
372/06, e 333/06.

Competia, assim, à Recorrente, expor ao Tribunal ad quem as razões pelas quais, no seu entender, 
ocorriam, no caso, os pressupostos da admissão da revista.

Todavia, a Recorrente omitiu por completo, quer nas alegações, quer nas conclusões do presente 
recurso, qualquer referência aos pressupostos exigidos pelo artigo 150.º do CPTA para que este Tri-
bunal pudesse apreciar um recurso extraordinário, limitando -se a discordar do acórdão proferido pelo 
TCAN com a arguição da sua nulidade por omissão de pronúncia e invocação de erro no julgamento 
das questões relativas à cumulação dos requisitos para dispensa de garantia contidos no art.º 52.º, n.º 4 
da LGT, ao ónus de prova sobre a existência de meios económicos e irresponsabilidade do executado 
pela sua falta, bem como ao tipo de meios probatórios admissíveis para a comprovação dos requisitos 
dessa dispensa, isto é, limitando -se a sustentar posição contrária à defendida pelo aresto recorrido, como 
se de um recurso ordinário se tratasse, olvidando que não estamos perante um 3.º grau de jurisdição, 
extinto na jurisdição tributária pelo Decreto Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Ou seja, nem uma palavra é dita sobre os motivos que determinam o recurso extraordinário, nem 
sobre a natureza, relevo jurídico e acuidade das questões nele controvertidas, omitindo -se, de forma 
absoluta, não só qualquer argumentação tendente a demonstrar a relevância jurídica ou social da questão 
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ou tendente a demonstra a clara necessidade de melhor aplicação do direito, mas até a simples afirmação 
de que ocorre, no caso, algum dos apontados pressupostos legais da admissão da revista.

Assim, e visto que o presente recurso é de natureza excepcional, não correspondendo à introdução 
generalizada de uma nova instância de recurso, na medida em que das decisões proferidas pelo TCA em 
sede de recurso de decisão da 1ª instância não cabe, em regra, recurso de revista para o STA, encontra-
-se irremediavelmente afectada a admissibilidade deste recurso.

De todo o modo, sempre se dirá, por um lado, que este recurso de revista não pode ser utilizado, 
dado o seu carácter excepcional, para arguição de nulidades do acórdão recorrido, designadamente por 
omissão de pronúncia, devendo a mesma ser arguida em reclamação no tribunal recorrido, em conformi-
dade com o disposto no artigo 668.º, n.º 3, do Código de Processo Civil – vide, por todos, os acórdãos 
proferidos pelo STA em 13/4/2010, no processo n.º 257/11, em 14/7/2011, no processo n.º 370/2011 e 
em 12/01/2012, no processo n.º 899/11.

Por outro lado, as questões ou erros de julgamento que a Recorrente coloca não podem qualificar -se 
como juridicamente melindrosas ou socialmente relevantes nos termos que acima deixámos definidos, 
e também não está em causa a uniformização do direito, já que não vem invocado que a doutrina e/ou 
a jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente, gerando incerteza e instabilidade 
na resolução das citadas questões e que, em consequência, seja necessário clarificá -la de forma a obter 
a melhor aplicação do direito.

Aliás, como muito bem refere o Exm.º Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer, 
a questão relativa ao ónus de o executado provar a verificação das condições de que depende a dis-
pensa de garantia já foi objecto de acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 
17/12/2008, no processo n.º 0327/98, e as restantes questões não geram qualquer controvérsia, uma 
vez que é pacificamente aceite que a irresponsabilidade do executado na insuficiência ou inexistência 
de bens é um requisito adicional aos outros dois previstos no artigo 52.º n.º4 da LGT, pelo que não se 
vislumbra a existência de um erro manifesto ou grosseiro no acórdão recorrido, ficando, assim, afastada 
a necessidade de este Tribunal intervir no quadro de uma melhor aplicação do direito.

Em conclusão, não vindo alegada nem se lobrigando a verificação de qualquer dos pressupostos 
da admissão do recurso, não pode o mesmo ser admitido.

4. Nestes termos e pelas razões expostas, acorda -se em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Acórdãos do STA, de 14 de Setembro de 2011, 16 de Novembro de 2011 e 12 de Janeiro de 2012, proferidos nos 
recursos números 0387/11, 0740/11 e 0899/11.)

(2) (CPPT, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, volume IV, páginas 390/391, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)
(3) (Citado acórdão de 2012.01.12.) 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Oposição à execução. Rejeição liminar. Prazo para apresentar segunda petição. 
Cumulação ilegal de oposições.

Sumário:

 I — Na sequência da rejeição liminar da oposição à execução fiscal por ilegal cumula-
ção de oposições – dedução de uma só oposição contra execuções fiscais que não 
se encontram apensadas entre si – pode o oponente apresentar nova petição nos 
10 dias subsequentes à notificação da decisão, tudo nos termos dos artigos 234.º -A, 
n.º 1, e 476.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT

 II  — À apresentação da nova petição não é aplicável o disposto no artigo 14.º, n.º 2, 
do CPTA, quer porque a situação é de cumulação ilegal de oposições e não de 
cumulação ilegal de pedidos, quer porque o artigo 2.º do CPPT elege como critério 
para determinar a ordem na aplicação da legislação subsidiária a natureza do 
caso omisso, o que significa que, em relação à execução fiscal, deve conceder -se 
a prioridade ao CPC.
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Processo n.º: 255/12 -30.
Recorrentes: José Manuel Pinto Moreira e Outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Artur José Teixeira Ferreira, José Manuel Pinto Moreira e Rui Carneiro Paulo (adiante Opo-

nentes ou Recorrentes), na sequência do indeferimento liminar da oposição que deduziram a diversas 
execuções fiscal, por o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel ter considerado inadmissível 
a dedução de uma única oposição contra diversas execuções fiscais que não se encontravam apensadas, 
vieram apresentar nova petição, agora contra uma só daquelas execuções, a qual foi também indeferida, 
desta vez por extemporaneidade, nos termos da alínea a) do art. 209.º, n.º 1, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT).

Isto, em síntese, porque o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel considerou que 
a nova petição inicial foi apresentada para além do prazo legal para o efeito, que considerou ser o de 
10 dias a contar da data do trânsito em julgado da decisão de indeferimento liminar, nos termos do dis-
posto no art. 476.º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável por força do disposto no art. 234.º -A, 
n.º 1, do mesmo Código.

1.2 Inconformados com essa decisão, os Oponentes dela recorreram para o Tribunal Central 
Administrativo Norte e o recurso foi admitido, a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.3 Apresentaram alegações de recurso, que resumiram em conclusões do seguinte teor:
«
1º - A decisão recorrida foi emitida na sequência da apresentação de nova oposição fiscal, apre-

sentada após ter sido indeferida liminarmente a petição inicial a cinco execuções fiscais, por considerar 
ser ilegal a coligação.

2º - Indeferindo igualmente a nova oposição por julgar que a norma aplicável é a que resulta da 
conjugação do disposto nos art. 234º, nº. 4, alínea a) a e), 234º -A, nº. 1 e 476º do CPC, quando,

3º - A decisão que julgou não válida uma petição inicial de oposição dirigida a várias execuções 
enfermas [sic] do vício de falta ou insuficiência de fundamentação e equivale considerar ilegal a 
coligação por cumulação de pedidos o que está expressamente previsto no art. 12º do CPTA, sendo, 
nessas situações,

4º - O prazo para apresentação de nova oposição aquele que consta do nº. 4 do art. 12º, que é de 
30 dias e,

5º - Não o prazo de dez dias que consta do art. 476º do CPC;
6º - A apresentação de uma única oposição a cinco execuções fiscais, sendo a natureza da dívida 

a mesma, e os mesmos os Executados revertidos, a devedora principal e exequente, a coligação por 
cumulação de pedidos era legal e,

7º - Sendo aquele o fundamento da rejeição da petição inicial, o prazo concedido aos ora apelantes 
para apresentação de novas oposições é de 30 dias e não de dez dias;

8º - A apresentação da nova oposição é assim tempestiva por apresentada nos termos do nº. 4 do 
art. 12º do CPTA;

9º - A decisão recorrida incorreu assim em erro de julgamento ao considerar que as normas apli-
cáveis eram as previstas no art. 234º, nº. 4, alínea a) a e); 234º -A, nº. 1 e 476º do CPC

10º - Foram assim violados entre outros, o disposto no art. 12º, nº. 4 do CPTA; 30º, nº. 1 e 31º, nº. 
5 do CPC e art. 279º, nº. 2 do CPPT.

Termos em que,
Se deverá revogar a douta sentença [(1)] recorrida, assim se fazendo Justiça!» (2).
1.4 Não foram apresentadas contra alegações.
1.5 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 

indicando como tribunal competente para conhecer deste recurso o Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual os autos foram remetidos a pedido dos Recorrentes.

1.6 Recebidos os autos, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador -Geral Adjunto neste 
Supremo Tribunal Administrativo emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento 
com a seguinte fundamentação:

«1. A dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais não apensadas constitui excep-
ção dilatória inominada que obsta ao conhecimento do mérito da acusa e determina o indeferimento 
liminar da petição inicial ou a absolvição da instância, consoante a fase em que for detectada (arts. 
234º -A n.º 1, 288º nº1 alínea e), 493º nºs 1 e 2/art.2º alínea e) CPPT; no sentido propugnado acórdãos 
STA -SCT 25.01.12 processo n.º 802/11; 14.09.2011 processo n.º 242/11; 9.09.2009 processo nº. 521/09; 
5.12.2007 processo n.º 795/07; na doutrina Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado 6.ª edição 2011 volume III, anotação 12 ao art. 206.º, pp. 543/545).
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Sem embargo, o autor pode apresentar novas petições de oposição (contra as execuções fiscais 
apensadas e contra cada uma das execuções fiscais não apensadas) no prazo de:

 - 10 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão de indeferimento liminar (arts. 234º -A e 
476º CPC)

 - 30 dias, a contar do trânsito em julgado do acórdão que confirme a decisão de absolvição da 
instância (art. 289º nºs 1/2 CPC)

considerando -se em ambas as situações as petições apresentadas na data da apresentação em juízo 
da primeira petição

2. No caso concreto:
a) os recorrentes dispunham do prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado da decisão de 

indeferimento liminar (e não de absolvição da instância), como inequivocamente resulta do dispositivo 
do despacho (doc. fls. 84/85)

b) é inaplicável a norma constante do art. 12º n.º 4 CPTA por inexistência de ilegal coligação de 
autores ou de coligação de pedidos contra vários demandados».

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o despacho recorrido fez correcto jul-

gamento ao rejeitar a oposição por intempestividade (art. 209.º, n.º 1, alínea a), do CPPT), o que passa 
por determinar o prazo de que dispõe o oponente para apresentar nova petição inicial na sequência da 
rejeição liminar da oposição à execução fiscal com o fundamento de que não pode ser deduzida uma 
única oposição contra execuções que não estejam apensadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em ordem à decisão, alinhou as seguintes 

ocorrências processuais com interesse para a decisão:
«
1) Os oponentes deduziram a oposição n.º 626/10.4BEPNF que foi indeferida liminarmente 

por decisão de 30/9/2010, por ter sido deduzida uma única oposição para, entre outros, os PEF n.ºs 
1759 -1997/01012010 e seus apensos, e 1759 -1998/01004751 e seus apensos, que não se encontravam 
apensados (fls. 1 (artigos 1.º a 4.º da petição inicial) e 83 a 86).

2) Essa decisão de indeferimento liminar foi notificada aos oponentes por carta registada em 
7/10/2010, Quinta -feira (fls. 1 (artigos 1.º a 4.º da petição inicial) e 83 a 86).

3) Na sequência desse indeferimento liminar os oponentes deduziram nova oposição em 12/11/2010 
(fls. 2 e 67 a 69)».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como resulta do que ficou exposto, a presente petição de oposição à execução fiscal, apresentada na 

sequência do indeferimento liminar de uma primeira petição por se dirigir contra várias execuções fiscais 
que não estavam apensadas, foi também rejeitada liminarmente, desta vez por intempestividade.

Sustentam os Recorrentes que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel fez er-
rada determinação das regras legais que aplicou à situação: que, ao invés das normas constantes dos 
arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC, deveria ter aplicado a norma do n.º 4 do art. 12.º do Código de 
Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA); o que significa que o prazo para apresentar a nova 
petição não era de 10 dias, como considerou o despacho recorrido, mas de 30 dias e, por isso, que a 
nova petição foi apresentada em tempo.

Assim, como deixámos dito em 1.8, a única questão a apreciar e decidir é a de saber se o despacho 
recorrido fez correcto julgamento ao rejeitar a oposição por intempestividade, o que passa por deter-
minar o prazo de que dispõe o oponente para apresentar nova petição na sequência da rejeição liminar 
da oposição à execução fiscal com o fundamento de que não pode ser deduzida uma única oposição 
contra execuções que não estejam apensadas.

É certo que os Recorrentes parecem ainda vir questionar o julgamento efectuado no despacho 
que indeferiu a primeira petição apresentada, designadamente quando afirmam que «[a] decisão que 
julgou não válida uma petição inicial de oposição dirigida a várias execuções enfermas [sic] do vício 
de falta ou insuficiência de fundamentação» e que «[a] apresentação de uma única oposição a cinco 
execuções fiscais, sendo a natureza da dívida a mesma, e os mesmos os Executados revertidos, a de-
vedora principal e exequente, a coligação por cumulação de pedidos era legal» (cfr., respectivamente, 
as conclusões vertidas sob os n.ºs 3 e 6), mas é inequívoco que a decisão de indeferimento liminar da 
primeira petição – que, aliás, adoptou a posição unânime da jurisprudência da Secção do Contencioso 
Tributário deste Supremo Tribunal (3) – transitou em julgado.

Na verdade, apesar de os Oponentes poderem contra ela ter reagido através de recurso não o fize-
ram e, ao invés, com ela se conformaram. Não podem, pois, agora, pretender discutir aquela decisão, 
que transitou em julgado.
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2.2.2 DO PRAZO PARA APRESENTAR NOVA PETIÇÃO NA SEQUÊNCIA DE INDEFERI-
MENTO LIMINAR

O oponente, perante a rejeição liminar da oposição, tanto pode interpor recurso desse despacho 
(cfr. art. 280.º do CPPT (4)), qualquer que seja o valor do processo [art. 234.º -A, n.º 2, do CPC (5)], 
como pode, desde logo, ou após ser negado provimento àquele recurso, apresentar nova petição nos 10 
dias subsequentes à notificação da decisão, a menos que a petição inicial tenha sido rejeitada por ter 
sido deduzida para além do termo do prazo legal para o efeito (6), tudo nos termos dos arts. 234.º -A, 
n.º 1 (7), e 476.º do CPC (8), aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT. Na verdade, pese embora a 
oposição à execução fiscal funcione como uma contestação, assume a estrutura de acção declaratória, 
motivo por que a rejeição liminar da oposição à execução fiscal equivale ao indeferimento liminar 
previsto no art. 234.º do CPC (9).

Podiam, pois, os Oponentes, que optaram por não recorrer do despacho que rejeitou liminarmente 
a primeira petição que apresentaram, valer -se do disposto no art. 476.º do CPC, ou seja, apresentar 
nova petição (em que sanassem a excepção dilatória inominada (10) que determinou o indeferimento 
liminar da primeira petição inicial). Para a apresentação da nova petição, a lei concede -lhes o prazo 
de 10 dias, sendo que, se tal prazo for respeitado, considera -se que a oposição foi deduzida na data em 
que foi apresentada a primeira petição.

De tudo isto deu devida conta o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que identifi-
cou correctamente as normas a aplicar – arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC – e também correctamente 
as aplicou ao caso sub judice, em consequência do que, porque a segunda petição foi apresentada 
para além do termo do referido prazo de 10 dias, a rejeitou liminarmente nos termos da alínea a) do 
art. 209.º do CPPT.

Insurgem -se agora os Recorrentes contra o despacho que lhes rejeitou liminarmente a segunda pe-
tição apresentada. Sustentam que à situação é aplicável, não o disposto nos referidos arts. 234.º -A, n.º 1, 
e 476.º do CPC, mas o disposto no art. 12.º, n.º 4, do CPTA, que dispõe: «No caso previsto no número 
anterior, bem como quando haja ilegal coligação de autores, podem ser apresentadas novas petições, 
no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da decisão, considerando -se estas apresentadas na 
data de entrada da primeira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação».

Curiosamente, na segunda petição inicial que apresentaram, os Oponentes disseram que a mesma 
era apresentada, não ao abrigo do disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA, como agora sustentam em sede 
de recurso, mas ao abrigo do disposto no art. 289.º, n.º 2, do CPC (cfr. art. 1.º daquele articulado, a 
fls. 2 v.º).

Cumpre, pois, referir por que afastamos a eventual aplicação de qualquer daqueles normativos, 
ao abrigo dos quais os Recorrentes sustentam que o prazo para a apresentação da nova petição seria de 
30 dias, e não de 10 dias, como bem considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.

Começando pelo art. 289.º, n.º 2, do CPC, diremos que o mesmo apenas logra aplicação nos 
casos em que tenha sido proferida decisão de absolvição da instância, como resulta inequivocamente 
do respectivo teor. Na verdade, depois de no n.º 1 daquele artigo dizer que «A absolvição da instância 
não obsta a que se proponha outra acção sobre o mesmo objecto», o n.º 2 refere que «Sem prejuízo do 
disposto na lei civil relativamente à prescrição e à caducidade dos direitos, os efeitos civis derivados 
da proposição da primeira causa e da citação do réu mantêm -se, quando seja possível, se a nova acção 
for intentada ou o réu for citado para ela dentro de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença 
de absolvição da instância».

Ora, no caso a decisão que recaiu sobre a primeira petição inicial foi um despacho de rejeição 
liminar e não uma sentença de absolvição da instância.

Como ficou dito no já referido acórdão de 25 de Janeiro do corrente ano, a dedução de uma única 
oposição a diversas execuções fiscais que não estão apensadas constitui uma razão obstativa do co-
nhecimento do mérito e, por isso, uma excepção dilatória, nos termos do art. 493.º, n.ºs 1 e 2, do CPC; 
excepção dilatória inominada, porque não consta do elenco meramente exemplificativo do art. 494.º do 
mesmo Código. Essa excepção, porque evidente, se detectada na fase liminar, determina o indeferimento 
liminar da oposição, nos termos do art. 234.º -A, n.º 1, sem prejuízo do recurso à faculdade concedida 
pelo art. 476.º, ambos do CPC. Se não detectada liminarmente, a excepção dilatória deve ser conhe-
cida na sentença, dando origem à absolvição da instância, nos termos do disposto nos arts. 288.º, n.º 1, 
alínea e), 493.º, n.ºs 1 e 2, 495.º e 660.º, n.º 1, do CPC, sempre sem prejuízo da faculdade concedida 
pelo art. 289.º, n.º 2, do mesmo Código (11).

Porque na situação em causa foi proferido despacho liminar de rejeição afigura -se -nos que nunca 
lhe seria de aplicar o disposto no n.º 2 do art. 289.º do CPC.

De igual modo, entendemos não lhe ser aplicável o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA.
Desde logo, porque o CPTA não constitui legislação subsidiária directamente aplicável à execução 

fiscal. Na verdade, embora o art. 2.º do CPPT indique como legislação subsidiária «[a]s normas sobre 
organização e processo nos tribunais administrativos e tributários» (alínea c)), a aplicação da legislação 
subsidiária é, nos termos do corpo do artigo, a fazer «de acordo com a natureza dos casos omissos». O 
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que significa que ao processo de execução fiscal, que não tem carácter impugnatório, se há -de aplicar 
prioritariamente o CPC (12).

Mas vejamos o que diz o art. 14.º do CPTA:
«1  - Podem coligar -se vários autores contra um ou vários demandados e pode um autor dirigir a 

acção conjuntamente contra vários demandados, por pedidos diferentes, quando:
a) A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de prejudi-

cialidade ou de dependência, nomeadamente por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica 
material;

b) Sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais depende essencialmente da 
apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras de direito.

2  - Nos processos impugnatórios é possível a coligação de diferentes autores contra o mesmo acto 
jurídico, bem como contra diferentes actos em relação aos quais se preencha qualquer dos pressupostos 
estabelecidos no número anterior.

3  - Havendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida pelo n.º 1, o juiz notifi-
cará o autor ou autores para, no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no 
processo, sob cominação de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos.

4  - No caso previsto no número anterior, bem como quando haja ilegal coligação de autores, po-
dem ser apresentadas novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da decisão, 
considerando -se estas apresentadas na data de entrada da primeira, para efeitos da tempestividade da 
sua apresentação».

A mera leitura do artigo afasta a possibilidade da sua aplicação ao caso sub judice. A norma do 
n.º 2 refere -se, sem margem para dúvida, às situações de coligação de autores ou de coligação de pe-
didos contra vários demandados.

Ora, o motivo por que foi rejeitada liminarmente a oposição à execução fiscal não foi, contra-
riamente ao que sustentam os Recorrentes, a ilegal cumulação de pedidos, mas a ilegal cumulação 
de oposições (13): aqueles, através de uma única petição inicial deduziram oposição contra diversas 
execuções fiscais que não se encontravam apensadas.

Pelo que ficou dito, não procede o fundamento em que os Recorrentes alicerçam o recurso, ou 
seja, não logra aplicação à situação sub judice o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA.

O despacho recorrido não merece, pois, censura.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Na sequência da rejeição liminar da oposição à execução fiscal por ilegal cumulação de oposi-

ções – dedução de uma só oposição contra execuções fiscais que não se encontram apensadas entre si 
– pode o oponente apresentar nova petição nos 10 dias subsequentes à notificação da decisão, tudo nos 
termos dos arts. 234.º -A, n.º 1, e 476.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT

II  - À apresentação da nova petição não é aplicável o disposto no art. 14.º, n.º 2, do CPTA, quer 
porque a situação é de cumulação ilegal de oposições e não de cumulação ilegal de pedidos, quer porque 
o art. 2.º do CPPT elege como critério para determinar a ordem na aplicação da legislação subsidiária 
a natureza do caso omisso, o que significa que, em relação à execução fiscal, deve conceder -se a prio-
ridade ao CPC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) É manifesto o lapso: onde se escreveu sentença queria escrever -se despacho.
(2) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(3) Por mais recentes, vejam -se os seguintes acórdãos:
De 9 de Setembro de 2009, proferido no processo com o n.º 521/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1267 a 1269, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/35c7d673c0b5dbdd802576380056fcc3?OpenDocument;

De 14 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 242/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1468 a 1471, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6a6aeb242bfdd8688025791200508640?OpenDocument;

De 25 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 802/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/21312a0f580493e0802579a300535c33?OpenDocument;

De 21 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 867/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a99bed4391dff215802579de003136a6?OpenDocument.

(4) Recurso que será para o Supremo Tribunal Administrativo ou para o tribunal central administrativo que for territo-
rialmente competente [art. 31.º, n.ºs 1 e 2, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF)], consoante tenha por 
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objecto exclusivamente de matéria de direito ou, cumulativamente, matéria de facto e de direito (cfr. art. 280.º, n.º 1, do CPPT 
e arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF).

(5) Diz o art. 234.º -A, n.º 2, do CPC: «É sempre admitido recurso até à Relação, com subida nos próprios autos, do 
despacho que haja indeferido liminarmente a petição de acção ou o requerimento de providência cautelar».

(6) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 5 ao art. 209.º, pág. 555.

(7) Diz o art. 234.º -A, n.º 1, do CPC: «Nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número 4 do artigo anterior, pode o juiz, 
em vez de ordenar a citação, indeferir liminarmente a petição, quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, 
de forma evidente, excepções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer oficiosamente, aplicando -se o disposto no 
artigo 476.º».

(8) Diz o art. 476.º, do CPC: «O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a que se refere a primeira 
parte do disposto na alínea f) do artigo 474.º, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou de distribuição da 
petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, considerando -se a acção proposta na data em que a primeira 
petição foi apresentada em juízo».

(9) Neste sentido, o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Julho 
de 1997, proferido no processo com o n.º 19735, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de Novembro de 2000 
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32230.pdf), págs. 2043 a 2048, com sumário também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/182a70931eccccc8802568fc003a165a?OpenDocument.

(10) A excepção dilatória, segundo MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 129, 
consiste na «arguição de quaisquer irregularidades ou vícios de natureza processual que faz obstáculo  - se não for sanada, quando 
a lei o consinta  - à apreciação do mérito da causa (bem ou mal fundado na pretensão do autor; procedência ou improcedência 
da acção) no processo de que se trata ou pelo tribunal onde ela foi proposta».

(11) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 12 ao art. 206.º, págs. 543 a 545, que considera juridica-
mente adequadas estas soluções.

(12) Com interesse sobre a ordem de aplicação da legislação subsidiária, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, 
anotação 6 ao art. 2.º, pág. 69.

(13) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 12 ao art. 206.º, pág. 543. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional (artigo 150.º do CPTA): requisitos de admissibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter 
excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole genera-
lizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do 
sistema.

 II — Deste modo, não demonstrando a recorrente o preenchimento dos requisitos exigi-
dos por aquele artigo 150.º para que este Supremo Tribunal conheça do recurso, 
este não deve ser admitido.

Processo n.º 284/12 -30.
Recorrente: Condomínio Edifício Brasília.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Condomínio Edifício Brasília, com os demais sinais nos autos, veio, ao abrigo do disposto no 
artº 150º do CPTA, recorrer do Acórdão de 12.01.2012 do TCAN, que julgou improcedente o seu pedido 
de prescrição da divida exequenda, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). Vem o presente recurso interposto do acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, na 
parte em que julgou não prescritas as dívidas de Iva dos anos de 1996 a 1998, conforme pretendido 
pelo recorrente.

2ª). O recorrente não pode concordar com tal decisão, o que, aliado ao facto de entender estarmos 
perante uma questão de excepcional relevância jurídica, que se reveste de importância fundamental, 
conduz à interposição do presente

3ª). Não se desconhece que o recurso previsto no art9 1509 do C.P.T.A. é um recurso excepcional, 
que só será admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do Direito.
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4ª). No caso em apreço, o recorrente entende estarmos perante uma situação enquadrável no dis-
posto naquele artigo, mais concretamente por se tratar de uma questão que, pela sua relevância jurídica, 
se reveste de importância fundamental.

5ª). Com efeito, no essencial e, em concreto, no que respeita à questão da prescrição subjudice, 
considerou -se no Acórdão proferido (vd. sumário do Acórdão publicado em www.dgsi.pt):

“1. A reclamação graciosa interrompe a prescrição e verificando -se que o respectivo procedi-
mento não sofreu paragem superior a um ano, o prazo decorrido até ao momento em que ocorreu o 
facto interruptivo fica inutilizado e o novo prazo só começa a contar -se a partir da decisão final do 
processo.

(...)
3. A suspensão da execução fiscal em virtude da instauração de impugnação judicial, que ocorre 

quando seja prestada garantia ou a penhora garanta a totalidade da dívida exequenda e do acrescido, 
implica a suspensão do prazo de prescrição.

4. O facto de o despacho que determinou a suspensão da instância executiva não ter sido notifi-
cado ao executado não tem qualquer efeito impeditivo da suspensão da prescrição.”

6ª). É com esta última questão que o recorrente não pode, manifestamente, concordar, conside-
rando que se trata de questão essencial para a boa aplicação do Direito, que deve ser sindicada por este 
Supremo Tribunal.

7ª). Analisada a jurisprudência existente sobre esta matéria, não foi encontrada referência a matéria 
idêntica, e que se prende com o facto de ser atribuída força suspensiva da prescrição a uma decisão que 
nunca foi notificada ao executado, que nunca da mesma tomou conhecimento.

8ª). É verdade que existem inúmeros acórdãos que concluem pela suspensão do prazo de prescri-
ção em virtude da suspensão da execução fiscal, nas por força da constituição de garantia por parte do 
executado ou da existência de requerimento nesse sentido por parte do executado.

8ª). Questão bem diferente, e que o recorrente não viu tratada, é a de saber se tal suspensão do prazo 
de prescrição poderá partir de um acto unilateral da Administração Fiscal, não notificado ao executado, 
e entende que a resposta a tal questão não pode ser a que resulta do Acórdão recorrido.

9ª). Esta questão, que se prende com um aspecto fundamental do procedimento administrativo/ 
tributário, mais concretamente com o princípio de que todos os actos que afectem os direitos e inte-
resses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos quanto a estes quando lhes sejam devidamente 
notificados.

10ª). Trata -se de um princípio fundamental do direito administrativo, que se prende com a eficácia 
dos actos, com acolhimento, além do mais, na Constituição da República Portuguesa, mais concreta-
mente no n.º 3 do artº 268º de tal Diploma.

11ª). Da matéria de facto dada como provada resulta expresso que a decisão de suspensão da 
execução fiscal nunca foi notificada ao recorrente (ponto 10A da matéria de facto dada como provada).

Isto posto,
12ª). Considerou o Acórdão proferido o seguinte: “por força da suspensão do prazo de prescrição 

decorrente da instauração da impugnação judicial associada à existência de penhora de bens que 
garantem a dívida exequenda e o acrescido, a respectiva contagem não se iniciou antes do trânsito 
em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, datado de 16 de Maio de 2007, que 
decidiu aquela impugnação. Refira -se que, ao contrário daquilo que sustenta o Recorrente, o facto 
de aquele despacho que determinou a suspensão da instância executiva não lhe ter sido notificado 
não tem qualquer efeito impeditivo da suspensão da prescrição”, posição com a qual o recorrente não 
pode concordar.

13ª). A quantia exequenda refere -se aos anos de 1996,1997 e 1998.
14ª). Nos termos do artº 48º da Lei Geral Tributária, as dívidas tributárias prescrevem, nos im-

postos periódicos, no prazo de oito anos contados a partir do termo do ano em que se verificou o facto 
tributário.

15ª). Sendo que, nos termos do n.º 2 do artº 49º da mesma Lei, a paragem do processo por perío do 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito de interrupção da 
prescrição por apresentação de reclamação por parte do mesmo, “somando -se, neste caso, o tempo que 
decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

16ª). Aceita -se que o prazo de prescrição começou a correr em 01.01.1999.
17ª). Em 28.12.2001 foi deduzida reclamação graciosa, o que fez interromper aquele prazo, 

tendo a impugnação judicial deduzida na sequência de tal reclamação graciosa sido apresentada em 
14.06.2002, e autuada em 27.06.2002.

18ª). Em 16.09.2004, o impugnante foi notificado do parecer do Mº Pº nos autos, sendo certo que 
o processo esteve parado mais de um ano sem andamento que lhe fosse imputável.

19ª). Assim, em 16.09.2004 deu -se a cessação do efeito interruptivo da prescrição, que começou 
a correr novamente, devendo contar -se o prazo que tiver corrido até à data da autuação.
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20ª). Considerou -se no douto acórdão recorrido que, uma vez que a administração fiscal proce-
deu à penhora de bens suficientes para pagamento da quantia exequenda, a suspensão do processo de 
execução fiscal fez suspender igualmente o prazo de prescrição.

21ª). Desde logo, não se aceita que assim seja, porquanto a suspensão do processo de execução 
fiscal não faz suspender aquele prazo de prescrição, que continua a correr.

22ª). De qualquer forma, muito menos poderia tal facto ter essa virtualidade nos autos, uma vez 
que o recorrente não foi notificado da decisão constante de 10) da matéria de facto dada como provada 
que, portanto, não pode produzir efeitos relativamente a si  - neste sentido, cfr. Artº 36º do Código de 
Processo e Procedimento Tributário, conforme resulta da matéria de facto dada como provada.

23ª). Por esse motivo, há muito prescreveram as dívidas exequendas, ao contrário do que se de-
cidiu no douto acórdão proferido.

24ª). O prazo de prescrição das dívidas em causa nos presentes autos é de 8 anos, ou seja, 2.920 dias. 
Desde 01.01.1999 até 20.03.2003 (data da autuação do processo de impugnação, que é a data que 
conta, atendendo ao disposto no n.º 2 do artº 49º da Lei Geral Tributária), decorreram 1538 dias. Desde 
16.09.2004 (data da paragem do processo por um ano) até 24.10.2011 (actual) decorreram 2595 dias. E, 
mesmo que se entendesse que não seria de atender à data de 16.09.2004, em face da penhora efectuada 
nos autos  - o que se não aceita, mas sim desde 08.10.2007 (data do trânsito em julgado do acórdão a 
que se refere a dívida exequenda) até 24.10.2011 (data actual) já decorreram 1477 dias, que, a somar 
aos já decorridos 1538, ascendem a 3015 dias (ultrapassado o prazo prescricional).

25ª). É, assim, patente que ocorreu já a prescrição das dívidas tributárias impugnadas, prescrição 
essa que, aliás, é do conhecimento oficioso.

26ª). Não se pode aceitar que o facto de o despacho que suspendeu a execução não ter sido notifi-
cado ao recorrente não tem qualquer consequência, tratando -se de um princípio fundamental do direito 
administrativo, que se prende com a eficácia dos actos, com acolhimento, além do mais, na Constituição 
da República Portuguesa, mais concretamente no n9 3 do art9 268º de tal Diploma.

27ª). Assim, não ficou suspenso o prazo de prescrição das dívidas exequendas, que já se mostra 
ultrapassado.

28ª). Pelo exposto, verifica -se que o Acórdão recorrido não fez correcta aplicação do Direito aos 
factos, tendo violado o disposto nos artºs 48º, n.º 1 e 49º, n.º 2 da Lei Geral Tributária, 36º, nºs. 1 e 2, 
198º e 197º do Código de Processo e Procedimento Tributário, 38º do C.P.A., e ainda o artigo 268º da 
Constituição da República Portuguesa, impondo -se a sua revogação nesta parte, considerando -se as 
dívidas exequendas prescritas.

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso, assim se fazendo Justiça.
2.Contra -alegando, veio a Fazenda Pública concluir:
1ª). Não se mostram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso previstos no 

artº. 150.º do CPTA.
2ª). Com efeito, a questão em apreço no recurso  - falta de notificação ao executado do despacho 

que determina a suspensão do processo executivo nos termos do artº. 169º, n.º l do CPTA  - não tem sido 
objecto de decisões jurisprudenciais, nem se prevê que surjam situações que justifiquem a apreciação 
da questão de forma mais frequente.

Sem prescindir
3ª). O despacho sobre a suspensão constitui um ato processual de natureza não jurisdicional e não 

um ato materialmente administrativo, pelo que não é aplicável o artº. 36º. do C.P.P.T.
4ª). Mas ainda que assim não se entenda, sempre é verdade que o despacho em apreço não lesa 

qualquer direito ou interesse legitimo da Recorrente, antes integra disciplina que lhe é favorável, pelo 
que esta nenhuma reacção ou recurso poderia deduzir contra ele.

5ª). A tese de que a AF não pode suspender unilateralmente a execução não tem o mínimo suporte 
legal face ao disposto no artº. 169.º do C.P.RT., sendo, pelo contrário, uma obrigação que é imposta 
por lei à AF.

6ª). O acórdão recorrido não relevou minimamente o despacho em apreço na contagem da pres-
crição, tendo considerado, ao invés, que o efeito suspensivo dependia da verificação simultânea do 
binómio impugnação, reclamação, recurso/ garantia idónea, penhora equivalente.

7ª). Ao não afrontar o efectivo fundamento do acórdão em análise, o presente recurso tem forço-
samente que improceder.

8ª). A contagem da prescrição feita na conclusão vigésima terceira das alegações é errónea, sendo 
que o prazo prescricional se encontra longe do seu termo tendo decorrido pouco mais de mais quatro 
anos e nove meses dos oito anos previstos no artº. 48,º, l da LGT:

Termos em que deve ser recusado provimento ao recurso, com as legais consequências.
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 391, no qual se pronuncia pela inaplicabilidade do 

recurso de revista previsto no artº 150º do CPTA ao contencioso tributário.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
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1º) Em 28.12.2001, deu entrada na Repartição de Finanças do 5º Bairro Fiscal do Porto, reclama-
ção graciosa apresentada pelo ora Reclamante contra as liquidações de IVA e juros compensatórios, 
referentes aos anos de 1996, 1997 e 1998 (cfr. doc. fls. 2 a 12 dos autos de Reclamação Graciosa apensa 
aos presentes autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido parar todos os efeitos legais).

2º) Em 04.01.2002, foi instaurado e autuado o processo de execução fiscal n.º 3190200201006215, 
proveniente de dívidas de IVA, dos anos de 1996, 1997 e 1998, resultante de correcções aritméticas, 
ascendendo a quantia exequenda a € 350.151,70, relativo às seguintes certidões de dívida: 

Certidão
de dívida n.º Período N.º de liquidação Tipo de liquidação Valor Prazo para pagamento 

voluntário

10245607 9607 01130092 Juros compensatórios €4 952,44 30.09.2001
10245608 9608 01130093 Juros Compensatórios €5 278,72 30.09.2001
10245609 9609 01130094 Juros Compensatórios €5 179,69 30.09.2001
10245610 9610 01130095 Juros Compensatórios €4 866,51 30.09.2001
10245611 9611 01130096 Juros Compensatórios €4 601,86 30.09.2001
10245612 9612 01130097 Juros Compensatórios €6 659,68 30.09.2001
10245613 1996 01130098 IVA €54 436,46 30.09.2001
10245614 9701 01130174 Juros Compensatórios €3 719,12 30.09.2001
10245615 9702 01130175 Juros Compensatórios €3 697,10 30.09.2001
10245616 9703 01130176 Juros Compensatórios €3 458,91 30.09.2001
10245617 9704 01130177 Juros Compensatórios €3 507,90 30.09.2001
10245618 9705 01130178 Juros Compensatórios €3 660,75 30.09.2001
10245619 9706 01130179 Juros Compensatórios €3 601,13 30.09.2001
10245620 9707 01130180 Juros Compensatórios €3 154,62 30.09.2001
10245621 9708 01130181 Juros Compensatórios €2 884,80 30.09.2001
10245622 9709 01130182 Juros Compensatórios €3 805,60 30.09.2001
10245623 9710 01130183 Juros Compensatórios €2 934,30 30.09.2001
10245624 9711 01130184 Juros Compensatórios €2 748,56 30.09.2001
10245625 9712 01130185 Juros Compensatórios €3 773,12 30.09.2001
10245626 1997 01130186 IVA €97 298,98 30.09.2001
10245627 9803T 01130187 Juros Compensatórios € 7 532,59 30.09.2001
10245628 9806T 01130188 Juros Compensatórios €7 644,05 30.09.2001
10245629 9809T 01130189 Juros Compensatórios €6 162,96 30.09.2001
10245630 9812T 01130190 Juros Compensatórios €4 343,39 30.09.2001
10245631 1998 01130191 IVA  100 788,46 30.09.2001

 (cfr. fls. 1 a 26 dos autos).
3º) Em 13.02.2002, foi a Reclamante citada no âmbito dos autos referidos em 2. (cfr. A/R junto 

a fls. 27 -v. dos autos).
4º) Em 26.04.2002, o Serviço de Finanças Porto 5 procedeu à penhora de bloco triplex de eleva-

dores, com os números 1, 2 e 3, situados no r/c, junto da entrada pela Praça Mouzinho de Albuquerque, 
de marca Efacec, que servem os pisos 1º a 11º (3a cave até 7º Piso), aos quais foi atribuído o valor de 
€ 250.000,00. (cfr. fls. auto de penhora a fls. 29 a 30 dos presentes autos cujo teor aqui se dá por inte-
gralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

5º) Em 14.06.2002, deu entrada na Repartição de Finanças do 5.º Bairro Fiscal do Porto, sob registo 
n.º 7167, a impugnação judicial contra as liquidações de IVA e juros Compensatórios aludidos em 2. 
(cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial de fls. 3 a 13 dos autos de Impugnação Judicial apensa).

6º) Em 18.06.2002, foi proferido despacho de indeferimento da reclamação graciosa referida 
em 1. (cfr. fls. 64 dos autos de Reclamação Graciosa apensa, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais).

7º) Em 24.07.2002, foi a Reclamante notificada da decisão aludida em 6. (cfr. fls. 65 e A/R junto 
no verso, dos autos de Reclamação Graciosa apensa).

8º) Em 16.09.2004, foi expedida carta registada ao Impugnante (ora Reclamante) notificando do 
Parecer do Ministério Público, [cfr. fls. 46 dos autos da Impugnação Judicial apensa].

9º) Em 21.09.2004, no âmbito do processo de execução fiscal referido em 2., o Serviço de Finanças 
Porto 5 procedeu à penhora dos seguintes bens:

« -8 unidades de escadas rolantes, marca Schindler, no estado de usadas e situadas em zonas di-
ferentes do Shopping Brasília, com o valor de 120. 000€,

 - elevadores com os números 4, 5, 6, 7 e 8, marca Efacec, situadas em diferentes zonas do referido 
Centro Comercial, com o valor de 250.000C;

Valor total dos bens penhorados: 370. 000€ (trezentos e setenta mil euros)» [cfr. fls. 45 e46 dos autos].
10º) Em 30.09.2004, foi proferido o seguinte DESPACHO:
«Verificando -se que o executado deduziu impugnação judicial e tendo em conta as penhoras 

efectuadas, conforme autos a fls. 29, 30 e 45, 46, que garantem a totalidade da dívida e acrescidos, 
suspendam -se os presentes autos, nos termos do nº1 do artº. 169º do Código de Procedimento e do 
Processo Tributário.» [cfr. fls. 48 dos autos]
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11º) Em 12.05.2006, foi proferida sentença no âmbito da Impugnação Judicial com o n.º 123/02/21, 
julgando nos seguintes termos: «parcialmente procedente a presente impugnação e, em consequência, 
anulo as liquidações referentes aos juros compensatórios do ano de 1996 e do ano de 1997 (do período 
de Janeiro a Outubro) e improcedente quanto às restantes liquidações», [cfr. fls. 66 a 71 dos autos de 
Impugnação Judicial apensa],

12º) Em 29.05.2006, a Reclamante deu entrada, na secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto, de requerimento de interposição de recurso para o Tribunal Central Administrativo [cfr. fls. 75 
dos autos da Impugnação Judicial apensa].

13º) Em 01.02.2007, foi proferido, pelo Tribunal Central Administrativo -Norte, Acórdão no qual 
se julgava esse Tribunal Superior «hierarquicamente incompetente para conhecer do presente recurso, 
declarando -se competente para esse efeito o Supremo Tribunal Administrativo  - Secção do Contencioso 
Tributário» (cfr. fls. 110 a 115 dos autos de Impugnação Judicial apensa).

14º) Em 16.05.2007, pelo Supremo Tribunal Administrativo, foi proferido o Acórdão a negar 
provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, (cfr. fls. 138 a 144 dos autos de Impugnação 
Judicial apensa).

15º) Em 21.05.2007, foi expedida carta registada ao Reclamante, para notificação do ora Reclamante 
do Acórdão referido em 14. (cfr. fls. 147 dos autos de Impugnação Judicial apensa aos presentes autos).

16º) Em 14.01.2009, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3190200201006215, o Ser-
viço de Finanças de Porto 5 procedeu à anulação parcial da quantia exequenda no montante global de 
€65.423,13, como ao diante se indica: 

N.º de anulação Certidão
de dívida n.º Período Tipo de liquidação Documento de origem Valor

1075 2001/245623 9710 Juros Compensatórios 01130183 2 934,30
1060 2001/245607 9607 Juros Compensatórios 01130092 4 952,44
1061 2001/245608 9608 Juros Compensatórios 01130093 5 278,72
1062 2001/245609 9609 Juros Compensatórios 01130094 5 179,69
1063 2001/245610 9610 Juros Compensatórios 01130095 4 866,51
1064 2001/245611 9611 Juros Compensatórios 01130096 4 601,86
1065 2001/245612 9612 Juros Compensatórios 01130097 6 659,68
1066 2001/245614 9701 Juros Compensatórios 01130174 3 719,12
1067 2001/245615 9702 Juros Compensatórios 01130175 3 697,10
1068 2001/245616 9703 Juros Compensatórios 01130176 3 458,91
1069 2001/245617 9704 Juros Compensatórios 01130177 3 507,90
1070 2001/245618 9705 Juros Compensatórios 01130178 3 660,75
1071 2001/245619 9706 Juros Compensatórios 01130179 3 061,13
1072 2001/245620 9707 Juros Compensatórios 01130180 3 154,62
1073 2001/245621 9708 Juros Compensatórios 01130181 2 884,80
1074 2001/245622 9709 Juros Compensatórios 01130182 3 805,60

 (cfr. fls. 59 a 74 dos autos).
17º) Em 13.02.2009, pelo Serviço de Finanças do Porto 5, foi expedido o Oficio n.º 01753, para 

notificação da Reclamante, com o seguinte teor: “Em virtude de já ter sido decidido o processo de 
impugnação e efectuadas as anulações devidas, deverá no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do 
valor em dívida, sob pena de o processo executivo prosseguir os seus termos.» (cfr. fls. 58 dos autos, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

18º) Em 02.03.2009, o Executado, ora Reclamante, apresentou no Serviço de Finanças do Porto 
5, um requerimento mediante o qual peticiona, nos seguintes termos:

“(...) a) a notificação à executada das quantias anuladas, com a respectiva discriminação;
b) a extinção dos presentes autos, por prescrição, nos termos dos arts. 48º e 49º da Lei Geral Tributária;
c) se assim se não entender, e sem prescindir quanto à prescrição invocada, admitir o pagamento 

das dívidas em causa em 60 prestações.”(cfr. fls. 75 a 77 dos autos, cujo teor aqui se dá por integral-
mente reproduzido para todos os efeitos legais).

19º) Em 08.04.2009, a Reclamante foi notificada do despacho exarado pelo Chefe de Serviço de 
Finanças Porto 5, no uso de competência subdelegada por despacho do Director de Finanças -Adjunto do 
Porto, mediante o qual este declara ainda não ter ocorrido a prescrição da dívida exequenda e indefere 
o que o pedido de pagamento da dívida tributária em prestações, no entendimento de que este pedido é 
extemporâneo, (cfr. fls. 87 a 91, Aviso de Recepção a fls. 91 -A dos autos e Despacho n.º 18831/2008, 
constante do DR II Série n.º 135, p. 31199, junto aos autos a fls. 155, cujo teor aqui se dá por integral-
mente reproduzido para todos os efeitos legais).

20º) Em 21.04.2009, não se conformando com o despacho proferido pelo órgão de execução fiscal, 
o impetrante apresentou reclamação do mesmo no Serviço de Finanças Porto 5. (cfr. carimbo aposto 
no rosto do articulado a fls. 93 a 106 dos autos).
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5. Cumpre decidir.
6. Antes de mais cabe conhecer da questão prévia da inadmissibilidade do recurso suscitada pelo Mº Pº.
6.1. A inadmissibilidade deste recurso em contencioso tributário colheu algum apoio doutrinal.
Assim, o Professor Casalta Nabais (Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - Janeiro/Fevereiro de 

2007, pág.13) pronunciou -se sobre esta questão em sentido negativo, com a seguinte fundamentação:
O n.º 2 do artº 24º do ETAF, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19 de Fevereiro e que entrou em vigor 

em 01.01.2004 como atrás se referiu, inclui na competência da Secção de Contencioso Administrativo 
do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção de Contencioso 
Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos de Círculo.

Porém, o artº 26º do mesmo diploma, que estabelece a competência da Secção de Contencioso Tribu-
tário do STA, desconhece por completo tal competência, não contendo norma semelhante à daquele n.º 2.

Deste modo, conclui o mesmo Professor que a remissão genérica do artº 2º, alínea e) do CPPT, 
não constitui apoio suficiente para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do 
recurso de revista excepcional previsto no artº 150º do CPPT.

Louvando -se nestes e noutros argumentos, o Senhor Conselheiro Lopes de Sousa tem votado 
vencido em acórdãos do STA sobre esta questão, entendendo também não ser aplicável em processo 
judicial tributário o recurso excepcional de revista previsto no artº 150º do CPTA.

A sua argumentação, expressa, entre outros, no Acórdão de 14.07.08 – Recurso n.º 712/08 (Secção 
de Contencioso Tributário do STA) é a seguinte:

“O artº. 150.º do CPTA prevê o recurso excepcional de revista de acórdãos dos tribunais centrais 
administrativos proferidos em segundo grau de jurisdição apenas para o contencioso administrativo, 
sendo a competência para o seu conhecimento, pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo, admitida no n.º 2 do artº 24.º do ETAF de 2002.

No artº. 26.º do mesmo diploma, em que se fixa a competência da Secção do Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo, não existe norma semelhante nem há qualquer remissão 
para o regime daquele artº 150.º, pelo que entendo que este tipo de recurso não tem aplicação no 
contencioso tributário.

De resto, é uma solução que se compreende, pois o acesso ao STA, para os processos tribunais 
tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade 
de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso 
administrativo, se prevêem no artº 151.º, abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de 
acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não superior à alçada dos tribunais 
tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).

Para além disso, mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais 
centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, assegurada pelo 
artº. 120.º do ETAF de 1984”.

6.2. Apesar de a questão poder ser objecto de discussão jurídica, o STA tem vindo a admitir tais 
recursos de revista, embora nos primeiros casos os tivesse rejeitado porque, de acordo com o artº 5º, 
n.º 1 da Lei n.º 15/2002 de 22/2, as disposições do CPTA não se aplicam aos processos que se encontrem 
pendentes à data da sua entrada em vigor e também não são aplicáveis aos processos pendentes as dis-
posições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação anterior. (V. 
neste sentido os acórdãos de 18 -04 -2007 – Processo n.º 097/07 e de 16 -01 -2008 – Processo n.º 0564/07).

Porém, em acórdãos mais recentes a questão da admissibilidade de tais recursos foi já expressa-
mente tratada, reiterada e uniformemente, em sentido positivo.

Assim, no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo – 2ª Secção, de 14.07.2008  - Processo: 
0410/08, escreveu -se o seguinte:

“Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF 
e CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos 

pela Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do ar-

tigo 284.º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
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já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso”.
Não podemos deixar de concordar com o entendimento do STA expresso no aresto acima referido, 

e, entre outros, nos acórdãos 15 -02 -2007  - Processo n.º 01015/06, de 02.04.2008 – Processo n.º 01061/07, 
de 21 -05 -2008 - Processo n.º 0128/08 e de 02 -07 -2008 – Processo n.º 0173/08.

Na verdade, os argumentos para diferente posição são, em nosso entender, pouco convincentes.
Assim quanto ao facto de no artº. 26.º do ETAF, em que se fixa a competência da Secção do Con-

tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não existir norma semelhante à do artº 24º, 
n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele artº. 150.º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h) estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer”De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão do 
artº 2º, alínea c) do CPPT as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de matéria 
tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos tri-
bunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120.º do ETAF de 1984”.

Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o futuro? Por que razão há -de ser negado aos 
administrados contribuintes um direito de que gozam os outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, não 
visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou sobre-
posição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, poderia 
gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava Lebre de 
Freitas, (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116) sendo agora tal recurso admitido no processo 
civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente violação do 
direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos artºs 13º, n.º 1 e 268º, 
n.º 4 da CRP.

Concluímos então no sentido de que o recurso excepcional de revista previsto no artº 150º do 
CPTA é também aplicável no processo judicial tributário.

7. Aqui chegados, vejamos então se podem considerar -se verificados os requisitos exigidos pelo 
artº 150º do CPTA para a admissão do recurso.

7.1. O artº 150º, nºs 1 e 5 do CPTA, estabelecem o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 
n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

7.2. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetida-
mente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e prin-
cipalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 
ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser 
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admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente 
restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende dos seguintes requisitos:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Exige -se, assim, que questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão 
da dificuldade das operações exegéticas que cumpra efectuar, quando se esteja perante um enquadramento 
normativo particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferen-
tes regimes potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de 
natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objectiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há -de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito. 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Isto é, a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura 
caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdi-
cional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso ex-
cepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira 
linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma ques-
tão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia 
desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.

7.3. Ora, no caso concreto dos autos, a pretensão do recorrente é a de que a falta de notificação 
do despacho que determinou a suspensão da execução releva para efeitos de prescrição da dívida exe-
quenda, ao contrário do decidido no acórdão recorrido.

E isto porque, em seu entender, todos os actos que afectam os direitos e interesses legítimos dos 
contribuintes só produzem efeitos quanto a estes quando lhes sejam notificados.

Como o despacho que ordenou a suspensão da execução lhe não foi notificado, o mesmo não pode 
produzir efeitos quanto à suspensão da prescrição.

Daqui conclui o recorrente que estamos perante questão de relevância jurídica, de importância 
fundamental tratando -se ainda de questão essencial para a boa aplicação do direito.

Salvo o devido respeito, porém, não podemos concordar com o recorrente.
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Na verdade, quanto ao 1º requisito, o mesmo não ocorre, já que não está em causa uma questão 
que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros casos do 
mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas 
no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência de interesses 
comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente sensível em 
termos do seu impacto comunitário.

E também não vemos onde se possa vislumbrar o 2º, já que não estamos perante uma questão bem 
caracterizada passível de se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar 
divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos 
litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão 
de regulação do sistema.

Na verdade, a resposta à questão suscitada resulta directamente do artº 169º, n.º 1 do CPPT o qual 
determina a suspensão da execução desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.
º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do 
acrescido, obrigando mesmo o funcionário competente a prestar informação no processo e sancionando-
-se o executado que não der conhecimento da existência do processo que justifique a suspensão da 
execução com o pagamento das custas relativas ao processado posterior à penhora.

Daqui resulta, com toda a clareza, que a suspensão é automática, desde que verificados os requisitos 
previstos na norma. E quanto à suspensão da prescrição em consequência da suspensão da execução, 
também o artº 49º, n.º 3 (hoje n.º 4) da LGT dá resposta.

Temos então que não estamos perante questão de relevância jurídica ou social que se revista de 
importância fundamental ou questão em que a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito na medida em que, face às leis aplicáveis ao caso concreto, não é 
de prever que venha a surgir divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e 
instabilidade na resolução dos litígios.

Pelo que ficou dito, entende -se que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos pelo 
artº 150º, n.º 1 do CPTA para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

8. Nestes termos e pelo exposto, e uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1 
do artº 150º do CPTA, não se admite o presente recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Prescrição. Causas interruptivas e suspensivas.

Sumário:

 I — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da actual redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, devem todos elas se con-
sideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

 II — Apesar do n.º 2 do artigo 49.º da LGT ter sido revogado pela Lei n.º 53º -A/2006, 
pela regra do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, aos factos interruptivos e sus-
pensivos da prescrição são aplicáveis as normas vigentes à data em que tiverem 
ocorrido, pelo que tal norma continua a ser aplicada aos factos interruptivos 
pretéritos cujo período de paragem do processo se completou antes a entrada em 
vigor da nova lei.

 III — Se, ao abrigo do artigo 169.º do CPPT, a execução fiscal se encontra suspensa em 
virtude da reclamação e penhora de bens suficientes, essa paragem, que só pode 
ser imputável a quem reclamou, não pode relevar para efeitos de transformação 
do efeito interruptivo da citação em efeito suspensivo, pois, em face do disposto 
no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a prescrição também se suspende com a paragem 
da execução.
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Processo n.º 321/12 -30.
Recorrente: Ferreira Gomes & Filhos, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. Ferreira Gomes & Filhos, Lda, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso jurisdicio-

nal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação 
que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, efectuou da decisão do órgão de execução fiscal que indefe-
riu o pedido de prescrição das dívidas exequendas nas execuções fiscais n.º 2100200201028006 e 
2100200201028081.

Nas alegações, conclui o seguinte:
1. O presente recurso reporta -se a imposto respeitante a IRC do ano de 1996.
2. Relativamente ao IRC de 1996, a ora recorrente, tempestivamente, em 2002 -02 -05, apresentou 

reclamação graciosa.
3. Reclamação esta que só foi objecto de decisão em 5 de Dezembro de 2005 e notificada em 13 

do mesmo mês.
4. À data dos factos tributários vigorava o CPT.
5. Nos termos do art. 34.º do citado código, o prazo de prescrição era de 10 anos, contados desde 

o início do ano seguinte (1997).
6. A reclamação graciosa, por força do n.º 3 da mesma norma, interrompia, durante um ano, o 

prazo prescricional,
7. Decorrido esse ano e porque o processo de reclamação esteve parado por culpa exclusiva da 

Administração Tributária, a interrupção cessou ao fim de um ano e degenerou em suspensão.
8. À data da prolação da douta decisão recorrida já a dívida se encontrava prescrita.
1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) Os processos executivos a que se referem os autos foram instaurados em 14/11/2002, no 

Serviço de Finanças de Tomar por dívidas de Ferreira Gomes & Filhos, Lda, com sede em Carvalhal 
Grande, 18 e 19 em Tomar, referentes a IRC do ano de 1996, sendo: a) o PEF n.º 2100200201028006, 
no montante de €26.649,25; b) e o PEF n.º 2100200201028081, no montante de €53.301,02 – tudo 
conforme fls. 2/3, 31/32 dos autos.

b) A executada tomou conhecimento da instauração dos processos executivos supra, por carta 
registada com aviso de recepção que foi assinado em 25/11/2002  - cfr. fls. 3/4 e 33/34 dos autos.

c) No âmbito dos processos executivos supra, foi em 20/02/2003, elaborado auto de penhora  - cfr. 
fls. 5 e 35 dos autos.

d) O Imposto exigido nos processos executivos supra foi objecto de reclamação graciosa intentada 
em 05/02/2002, junto do Director de Finanças de Santarém  - cfr. fls. 14 e 48 e seguintes dos autos.

e) Os PEF’s identificados em a) deste probatório foram declarados suspensos até à data da de-
cisão a proferir nos processos de reclamação supra, por despacho de respectivo chefe de finanças de 
20/02/2003  - cfr. fls. 8 e 37 dos autos.

f) As reclamações graciosas referidas no ponto d) foram indeferidas por despacho do Director 
de Finanças de Santarém de 05/12/2005, de que o reclamante teve conhecimento, na pessoa do seu 
mandatário, por carta registada com aviso de recepção e datada de 13/12/2005, com a indicação de que, 
querendo poderia recorrer ou impugnar  - cfr. fls. 18 e 18v, 53 e 53v dos autos.

g) O reclamante teve ainda conhecimento na pessoa do seu mandatário, por carta registada com aviso 
de recepção que foi assinado em 27/02/2006, de que por determinação do respectivo chefe de repartição 
de 21/02/2006, as suas reclamações graciosas foram arquivadas  - cfr. fls. 20 e 20v e 54 e 54v dos autos.

h) Em 21/07/2011 vem o executado junto do Chefe do Serviço de Finanças de Tomar pedir que 
seja declarada verificada prescrição da dívida exequenda  - cfr. fls. 9 e 43 e seguintes.

i) Por despacho de 09/11/2011, foi considerado a não verificação da prescrição e determinou o 
prosseguimento dos autos de execução para cobrança da dívida  - cfr. fls. 22 e 22v e 56 e 56v dos autos.

3. A recorrente pretende que se reaprecie a questão da prescrição das dívidas exequendas, por entender 
que a sentença recorrida errou ao não considerar que o efeito interruptivo causado pela interposição da recla-
mação graciosa “degenerou” em efeito suspensivo, pelo facto de ter parado por período superior a um ano.

A decisão recorrida analisou o regime de prescrição ao abrigo das normas do CPT e do LGT, 
considerando que em ambos os diplomas os prazos de 10 ou 8 anos terminavam em 1/1/2007, e perante 
a reclamação graciosa instaurada em 5/2/2002, conclui o seguinte: “à data do despacho que determina 
o arquivamento da reclamação graciosa (21/02/2006) considera -se finda a interrupção do prazo de 
prescrição, dando -se então, nos termos gerais, início à contagem de novo prazo, não se verificando o 
efeito suspensivo do prazo referido n.º 3 do artigo 34º do CPT, nem do n.º 2 do art. 49º da LGT, supra 
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descrito por força de revogação instituída pelos artigos 90º e 91º da Lei n.º 53º -A/2000, uma vez que 
à data da sua entrada em vigor (01/01/2007) ainda não se verificava o prazo de um ano ali referido”.

Deve começar por se precisar que o prazo de prescrição a ter em conta é o prazo de oito anos 
previsto no artigo 48º da LGT. Na verdade, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos 
prazos de prescrição há que ter em conta o n.º 1 artigo 297º do CC, mandado aplicar ao direito fiscal 
pelo artigo 5º do DL n.º 398 de 17/12, segundo a qual «a lei que estabelece, para qualquer efeito, um 
prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em 
curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar».

Ora, quando em 1/1/99 entrou em vigor a LGT, no confronto com o prazo de 10 anos do CPT, não 
faltava menos tempo para se completar o prazo de prescrição segundo a lei antiga. Tratando -se de um 
imposto periódico, de acordo com o n.º 2 do artigo 34º do CPPT, o prazo de prescrição começa a correr 
a partir do início do ano seguinte ao da verificação do tributário. Assim sendo, esse prazo começou a 
correr a partir de 1/1/97 e terminaria em 1/1/2007. Já no caso da LGT, o prazo de oito anos é contado 
a partir de 1/1/1999, por força do n.º 1 do artigo 297º do CC acima citado, pelo que terminaria em 
1/1/2007. A circunstância de em 1//1999 faltar igual tempo para se completar o tempo de prescrição, 
implica a aplicação da lei nova, uma vez que igual tempo não é o mesmo que «menos tempo», tal como 
se impõe na norma daquele artigo do Código Civil.

Assente que é aplicável a LGT, resta verificar se ao abrigo desse diploma se produziram factos 
interruptivos e/ou suspensivos com interferência directa na contagem do período relevante para a 
prescrição de oito anos.

Em face do que consta no probatório, considerando o tipo de factos mencionados no artigo 49º 
da LGT, na redacção vigente à data em que eles se produziram, constata -se que há dois factos com 
potencialidade interruptiva do prazo iniciado em 1/1/1999: (i) a reclamação graciosa, intentada em 
5/2/2002 (alíneas d) dos factos provados); (i) e a citação para a execução fiscal, ocorrida em 25/11/2002 
(alínea b) dos factos provados). E ainda há um facto com potencialidade suspensiva da prescrição, que 
foi a suspensão execução fiscal em virtude da reclamação graciosa, com penhora de bens suficientes 
para garantir a totalidade da dívida exequenda e acrescido, e que ocorreu desde 20/2/2003 até à data 
em que se formou caso decidido sobre o despacho de 5/12/2005 que decidiu a reclamação graciosa 
(alíneas e) e f) dos factos provados).

Na data em que ocorreram as causas interruptivas e suspensivas, o n.º 1 do artigo 49º da LGT, 
na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, já atribuía efeito interruptivo à citação, que no 
contencioso fiscal só ocorre no processo de execução fiscal; e o efeito suspensivo da paragem do pro-
cesso de execução fiscal em virtude de reclamação, previsto na redacção original do n.º 3 do artigo 49º 
da LGT, ocorre nas situações previstas no n.º 1 do artigo 169º do CPPT.

A sentença e o recorrente concentraram -se apenas nos efeitos da reclamação graciosa: a sentença 
atribui -lhe efeito interruptivo, considerando que o novo prazo de prescrição só se iniciou com o ar-
quivamento da reclamação e que aquele efeito não se transformou em efeito suspensivo, uma vez que 
na data da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, ainda não havia ocorrido a paragem do 
processo por mais de um ano; o recorrente argumenta que a reclamação parou por facto não imputável 
ao contribuinte durante mais de um ano, pois demorou três anos e dez meses a ser decidida.

Esta questão não foi suficientemente averiguada na sentença, pois fica -se na dúvida a que pro-
cesso se quer referir o juiz a quo quando diz que em 1/1/2007 ainda não havia decorrido a paragem 
do processo por mais de um ano. Como nessa data a reclamação já estava arquivada, parece que se 
pretende reportar ao processo de execução fiscal e não à reclamação. Mas se for esse o sentido, não 
se compreende que não tenha dado relevância à citação como facto interruptivo, pois apenas o efeito 
interruptivo desse acto se poderia manter, caso a paragem da execução por um ano não tivesse ocorrido 
à data da entrada em vigor da Lei 53º -A/2000 (cfr. arts. 90º e 91º).

O recorrente tem razão quando diz que a reclamação parou por facto que não lhe é imputável por 
período superior a um ano. Com efeito, analisando o processo de reclamação graciosa anexa aos autos, 
verifica -se que ela foi autuada em 2/2/2002 (e não em 5/2/2002, como considerou a sentença) e nesse dia 
foi ordenada a requisição ao Núcleo de Apoio à Prevenção e Inspecção Tributária de informação sobre 
a matéria da reclamação, o que foi efectuado pelo ofício n.º 983 do mesmo dia, e que em 27/2/2003 e 
20/4/2004 se voltou a insistir pela mesma informação. Ou seja, o processo de reclamação completou 
um ano de paragem em 2/2/2003.

Ora, nos termos do n.º 2 do artigo 49º da LGT vigente à data, «a paragem do processo por período 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número 
anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à 
data da autuação». Apesar desta norma ter sido revogada pela Lei n.º 53º -A/2006, pela regra do n.º 2 
do artigo 12º do Código Civil, aos factos interruptivos e suspensivos da prescrição, se forem susceptí-
veis de influir no decurso do prazo, são aplicáveis as normas vigentes à data em que tiverem ocorrido. 
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Portanto, a norma daquele n.º 2 continua a ser aplicada aos factos interruptivos pretéritos cujo período 
de paragem se completou antes a entrada em vigor da nova lei.

Assim sendo, dir -se -á que o efeito interruptivo causado pela reclamação graciosa transformou-
-se em efeito suspensivo pela paragem superior a um ano, tendo como consequência a contagem para 
prescrição do período de 1/9/1999 (data da entrada em vigor da LGT) a 2/2/2002 (data da autuação da 
reclamação), o que perfaz 3 anos, 1 mês e 1 dia, e a contagem do tempo que decorreu após um ano de 
paragem da reclamação, ou seja, após 2/2/2003.

Acontece que após essa data surgiu em 20/2/2003 o despacho de suspensão da execução fiscal 
em virtude da reclamação, associada à penhora de bens suficientes para garantir a dívida exequenda e 
acrescido, o que, nos termos do n.º 3 do artigo 49º da LGT, tem efeito suspensivo do prazo de prescrição. 
Dir -se -á que o prazo de prescrição correu durante 18 dias, de 2 a 20 de 2003, e voltou a suspender -se 
entre essa última data e a data em que foi definitivamente resolvida a reclamação. Resulta do processo 
de reclamação que a decisão da reclamação foi notificada ao mandatário do recorrente em 29/12/2005 
e que, decorrido o prazo de 30 dias para recorrer hierarquicamente, nenhuma impugnação foi deduzida. 
Por isso, em 29/1/2006 formou -se caso decidido ou resolvido sobre esse acto, o que significa que o 
prazo de prescrição se suspendeu entre 20/2/2003 e 29/1/2006, voltando a correr após essa data.

Com esta suspensão, o termo do prazo de prescrição ocorreria em 10/12/2010, pois para completar 
o prazo de oito anos faltavam 4 anos, 10 meses e 11 dias.

Simplesmente, após a cessação do efeito interruptivo causado pela paragem da reclamação graciosa 
por mais de um ano, assume relevância a citação com facto interruptivo do prazo de prescrição já decorrido. 
Como por diversas vezes tem sido sublinhado pela jurisprudência deste Tribunal, ocorrendo sucessivas cau-
sas de interrupção da prescrição, antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, 
devem todos elas se consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde que 
susceptíveis de influir no seu decurso (cfr. Ac. de 17/3/2011, rec. n.º 0177/11, e jurisprudência aí citada).

Ora, a citação para a execução fiscal ocorreu antes da alteração do n.º 3 do artigo 49º da LGT 
introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, e por isso produz os efeitos que a lei vigente no momento em que 
ela ocorreu lhe associava: eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do 
decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte como refere Jorge de Sousa, «no que con-
cerne à citação, não estando previsto um regime especial sobre os seus efeitos, seria de lhe atribuir os 
que lhe reconhece o CC, subsidiariamente aplicável, por força do disposto no art. 2º, alínea d) da LGT. 
Esse efeito é não só o instantâneo de inutilizar o tempo decorrido, mas também o efeito duradouro 
de obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo 
em que a citação é levada a cabo (arts. 326º, n.º 1 e 327º. n.º 1 do CC)» – (cfr. Sobre a prescrição da 
obrigação tributária. Notas práticas, pág. 70).

O efeito interruptivo da citação ocorreu em 25/11/02, numa data em que a reclamação graciosa 
ainda estava a produzir o efeito interruptivo e por isso mesmo, enquanto a reclamação não parou por mais 
de um ano, a citação era irrelevante porque naturalmente que não se podia interromper o que já estava 
interrompido. Mas, a partir do momento em que cessou o efeito interruptivo em virtude da paragem por 
mais de um ano da reclamação, a citação reassume a sua capacidade interruptiva, eliminado o período 
de tempo reiniciado com a cessação do efeito interruptivo da reclamação. Nesse sentido, o Conselheiro 
Jorge de Sousa, na obra citada, diz o seguinte: «até 1 -1 -2007, qualquer das causas de interrupção da 
prescrição tinha, por si própria, os efeitos de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar 
ao decurso da prescrição enquanto estivesse pendente o processo em que ela se tinha produzido. Por 
isso, mesmo que, quando ocorreu a segunda causa de interrupção da prescrição, o período anterior à 
primeira estivesse eliminado e não tivesse decorrido qualquer período para a prescrição, por o processo 
que determinou a primeira interrupção estar pendente e não ter parado por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte, a segunda causa de interrupção mantém a sua própria potencialidade 
para produzir os mesmos efeitos em relação ao período anterior (eliminado) e durante o seu próprio 
processo (obstando ao decurso do prazo)» – cfr. fls. 78 e 79.

O efeito interruptivo da citação, porque é duradouro, implica que o novo prazo de prescrição só 
se iniciará com a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal, considerando -se como tal a 
declaração em falhas. Todavia, a paragem do processo de execução por período superior a um ano por 
facto não imputável ao executado faz cessar o efeito interruptivo da citação.

No caso dos autos, como já referimos, a execução fiscal esteve suspensa desde 20/2/2003 até 
29/1/06, data em que se formou caso decidido sobre a decisão da reclamação graciosa. Mas esta sus-
pensão ocorreu em virtude da reclamação graciosa associada à penhora de bens suficientes para paga-
mento da quantia exequenda e acrescido. Trata -se, porém, de uma suspensão que, nos termos do n.º 3 
do artigo 49º da LGT vigente à data em que ocorreu, tem potencialidade para suspender a prescrição, 
mas não tem virtualidade para cessar o efeito interruptivo derivado da citação.

Com efeito, efectuada a penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e 
acrescido, associada à pendência de um processo de reclamação (ou de outro meio que gere efeito 



1149

interruptivo da prescrição), fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão desse processo, e 
essa suspensão determina a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele 
que se tiver de iniciar por virtude da cessação de qualquer efeito interruptivo da prescrição.

Ora, se a execução se encontra suspensa em virtude da reclamação e penhora de bens suficientes, 
ao abrigo do artigo 169º do CPPT, essa paragem, que só pode ser imputável a quem reclamou, não 
pode relevar para efeitos de transformação do efeito interruptivo em efeito suspensivo, pois, em face do 
disposto no n.º 3 do artigo 49º da LGT, a prescrição também se suspende com a paragem da execução. 
E se esse período suspende o prazo de prescrição, então a cessação do efeito interruptivo da citação 
nunca poderia reiniciar esse prazo (cfr. acs. do STA de 5/5/2010, rec. n.º 0140/2010, de 7/12/72010, 
rec n.º 0490/2010 e de 25/5/2011, rec n.º 0298/11).

No caso concreto, após a data em que se considera que a decisão tomada sobre a reclamação graciosa 
se tornou definitiva, por ausência de impugnação, e que marca a data a partir da qual cessou a suspensão 
da execução (29/1/2006), não há notícia se foram ou não praticados actos na execução. Mas, mesmo que 
o processo estivesse parado desde essa data, e por período superior a um ano, já não podia ser aplicada a 
regra do n.º 2 do artigo 49º da LGT, porque nessa data, as consequências da paragem do processo por mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte e a transformação do efeito interruptivo em suspensivo 
que resultava do n.º 2 do artigo 49º da LGT, já não vigoravam. Com efeito, nos termos do artigo 91º da 
Lei n.º 53º -A/2006, que entrou em vigor em 1/1/2007, «a revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT aplica-
-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido 
o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo».

Está bom de ver, que se a suspensão da execução fiscal cessou em 29/1/2006 (ou em 27/2/2006, 
data em que foi notificado o arquivamento da reclamação), em 1/1/2007 ainda não havia decorrido 
um ano de paragem da execução fiscal, caso nela não tenham sido praticados quaisquer outros actos. 
Portanto, a interrupção da prescrição em virtude da citação tem o efeito próprio de inutilizar o tempo 
já decorrido e esse efeito não é destruído por eventual paragem do processo por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte.

De onde se conclui, por fundamentos diversos, que a prescrição ainda não ocorreu.
4. Pelo exposto, e pelos fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação graciosa. Garantia. Caducidade da garantia. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — O regime da caducidade da garantia estabelecido no artigo 183.º A n.º 1 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, na redacção, da Lei n.º 30 -B/2002, era 
sancionatório da morosidade na decisão do procedimento tributário e do processo 
judicial pelas entidades competentes, sem deixar de salvaguardar, num justo equi-
líbrio, a sua não aplicação, quando o atraso resultasse de motivo imputável ao 
reclamante, impugnante, recorrente ou executado (cfr. n.º 3 do referido normativo);

 II — Por força das disposições conjugadas do referido artigo 183.º n.º 1, e dos arti-
gos 169.º, n.º 1, e 103.º, n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
permitia -se assim ao interessado obter a declaração de caducidade da garantia, 
sem perder o efeito suspensivo da execução, se reclamação graciosa em que fosse 
discutida a legalidade da liquidação não fosse decidida no prazo de um ano ou o 
processo de impugnação judicial em que fosse discutida essa legalidade ou de opo-
sição à execução fiscal não fossem decididos, em 1ª instância, no prazo de três anos.

  Nessas situações o processo de execução fiscal continuava suspenso, mesmo sem 
garantia, até ao momento em que estaria se a garantia se mantivesse, ou seja, até 
à decisão do pleito, não sendo, pois, devida qualquer outra garantia para obter 
o referido efeito suspensivo.
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 III — Para os referidos efeitos verifica -se a decisão final do pleito com o trânsito da 
decisão final do processo de impugnação, ainda que seja interposto recurso judicial 
da decisão do tribunal de 1.ª instância, ou, em caso de impugnação administrativa, 
quando se formar o chamado caso decidido ou resolvido, o que ocorre quando a 
decisão da Administração Tributária deixar de ser contenciosamente impugnável 
com fundamento em vícios geradores de anulabilidade.

Processo n.º 364/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Comercial Português, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Vem a Fazenda Pública recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tribu-
tário do Porto de 13 de Fevereiro de 2012, que julgou procedente a reclamação de decisão de órgão 
de execução fiscal deduzida pelo banco Comercial Português, SA, e anulou o despacho do Chefe do 
Serviço de Finanças do Porto 5, que determinou a prestação de uma garantia no valor de € 900.552,95, 
no âmbito do processo executivo n.º 3379200301012703.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. A douta sentença padece de erro de julgamento, em violação, nomeadamente, do disposto 

nos art.ºs 103º, 169º e 183º -A, todos do CPPT.
B. Alega o douto tribunal, em síntese, que, por virtude da garantia bancária n.º 879 -02 -0000480, 

prestada na execução 3379200301012703 e cuja caducidade foi entretanto declarada pelo órgão 
competente da Administração Tributária em 29.01.2007, a execução suspendeu -se, mantendo -se essa 
suspensão até à presente data,

C. uma vez que a decisão tomada na reclamação graciosa foi objecto de recurso hierárquico 
e a decisão deste foi impugnada judicialmente, pelo que ainda não teve lugar a “decisão de pleito” 
no que concerne à legalidade da liquidação de IRC em cobrança no processo de execução fiscal 
n.º 3379200301012703.

D. Entende, pois, o douto tribunal que, por força do disposto no art.º 169º n.º 1 do CPPT, a 
execução fiscal mantém a sua suspensão na sequência da apresentação da garantia bancária, inde-
pendentemente da caducidade daquela garantia, suspensão que se mantém até trânsito em julgado 
da decisão que vier a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, pois, devida qualquer outra 
garantia para obter o referido efeito suspensivo.

E. Ora, a Fazenda Pública discorda com o entendimento do douto tribunal, entendimento que 
além de ferir o sentido jurídico do disposto nos arts. 103º, 169º e 183º -A todos do CPPT, atenta contra 
vários princípios, nomeadamente o princípio da prossecução do interesse público.

F. Os princípios jurídicos subjacentes ao instituto da prestação de garantia idónea reconduzem -se 
à necessidade do Estado assegurar que o contribuinte, em caso de litígio com a Administração Tribu-
taria esteja em condições económicas de, finalizada a contenda  - quando e se improcedente  - cumprir 
com a quantia exequenda devida.

G. Este instituto consagra, pois, o princípio da prossecução do interesse público na conduta da 
Administração Fiscal, em todas as suas vertentes.

H. O instituto jurídico da prestação da garantia subsume -se, prima facie, à função primordial da 
Administração Tributária e de todo o complexo normativo tributário, ou seja, “das normas que têm 
por objectivo assegurar a capacidade funcional do Estado, proporcionando -lhe os meios financeiros 
que suportam tanto a existência como do seu funcionamento”.

I. Ora, a necessidade de obtenção de receita fiscal é uma incumbência decorrente de um impera-
tivo constitucional previsto nos termos do art.º 103º da Constituição da República Portuguesa, o qual 
prescreve no seu n.º 1 que “o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado 
e outras entidades públicas... “, pois de outra forma não se poderá assegurar “uma repartição justa 
dos rendimentos e da riqueza. “

J. Donde, a ratio do instituto da prestação da garantia é, pois, a de assegurar o pagamento da 
dívida tributária  - a qual é inteiramente indisponível  - efectivando -se, desse modo, os interesses pú-
blicos do Estado.

K. Feito este enquadramento e no tocante à caducidade da garantia, dispõe o n.º 1 do art.º 52º 
da LGT, n.º 1 e 5 do art.º 169º e 212º, ambos do CPPT, que a execução fiscal se suspende se for apre-
sentada reclamação, recurso, impugnação judicial que tenham por objecto a discussão da legalidade 
da dívida exequenda ou se for recebida oposição à execução fiscal.

L. No entanto, para obter aquela suspensão deverá ser prestada garantia, nos termos previstos 
nos art.ºs 52º da LGT, 169º e 199º do CPPT.
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M. Previa o então n.º 1 do artº 183º -A do CPPT, norma aditada pela Lei 15/2001, de 5 de Junho, e 
entretanto revogada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que a garantia prestada para suspender 
a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição caducava 
se a reclamação graciosa não estivesse decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição,

N. ou se a impugnação judicial, ou a oposição não estivessem julgados em 1ª instância no prazo 
de três anos a contar da data da sua apresentação (na redacção conferida pela Lei n.º 300 -B/2002, 
de 30 de Dezembro).

O. Verifica -se, pois, que o legislador admitiu que devia conceder tratamentos diferentes a situa-
ções obviamente diferenciadas.

P. ‘’A «voluntas legis» é claramente a de permitir ao contribuinte ver a sua reclamação ou qualquer 
outros dos procedimentos ou processos indicados nos citados normativos rapidamente decididos, sem 
perder de vista o interesse de garantia de segura e certa cobrança da dívida exequenda e prevenção 
contra expedientes dilatórios do contribuinte.

Q. A ratio subjacente ao instituto da caducidade da garantia, em sede de reclamação graciosa, 
assenta no princípio da eficiência e do dever de decisão a que a Administração tributária está vincu-
lada. Assenta, também, num princípio de racionalidade económica.

R. A Administração Tributária tem o dever de decidir em tempo útil.
S. Sendo que a garantia é prestada no interesse do Estado, implicando a sua manutenção custos 

para o executado, o protelamento de uma decisão da Administração Tributária não deve implicar custos 
para aquele, devendo, outrossim, esses custos ser devolvidos à Administração Tributária.

T. Princípios que também imperaram nas motivações do legislador (ao tempo) ao atribuir um 
prazo “razoável” para os tribunais produzirem uma decisão.

U. Resulta, assim, da leitura do art.º 183º -A, e de forma clara, que o legislador distinguiu o 
contencioso administrativo, do contencioso judicial,

V. penalizando de forma distinta a demora na prolação em sede de contencioso administrativo, 
da demora em sede de contencioso judicial.

W. E se assim o fez é porque entendeu que o procedimento administrativo e o procedimento judi-
cial são vias recursivas distintas e sem ligação entre elas que determine a continuação dos efeitos da 
caducidade no âmbito da nova via impugnatória,

X. não configurando a impugnação judicial como uma via recursiva da reclamação graciosa,
Y. pois, como é entendimento dos tribunais superiores, o sujeito passivo não está inibido de, em 

sede de impugnação judicial, esgrimir com vícios de que entenda padecer o acto tributário ainda que 
os não tenha suscitado em prévia reclamação graciosa.

Z. Utilizando o dizer de Joaquim Freitas da Rocha, in Lições de Procedimento e Processo Tri-
butário, 3ª edição, Coimbra Editora, pág. 261 ‘’Assim, reclamação e impugnação são duas garantias 
distintas, com igualmente distintos espaços de actuação, apesar de terem em comum os objectivos (como 
vimos, a anulação de actos tributários), os fundamentos (“qualquer ilegalidade”), a inexistência de 
efeito suspensivo da respectiva liquidação e, em certa medida, os prazos (em regra, 120 e 90 dias).

Contudo, distinguem -se nos seguintes aspectos, em geral condensados no art.º 69º do CPPT, em 
referência à reclamação graciosa”

AA. Aliás, o prolongamento para o processo judicial de factos ocorridos no procedimento admi-
nistrativo, como a caducidade da garantia, implicaria a ideia de que a impugnação é um continuum 
processual da reclamação graciosa.

BB. Assentaria essa concepção na ideia de que a impugnação é a continuação da reclamação 
graciosa, e que a interposição da impugnação impediria que a decisão da reclamação graciosa se 
tornasse definitiva.

CC. Mas esta concepção colide com os princípios do Direito Administrativo e também com o 
princípio da separação de poderes, pois assentaria numa confusão entre Administração e Justiça e, 
portanto, entre a função de administrar e de julgar.

DD. No entanto, o que se sabe é que a impugnação judicial é um processo autónomo, de natureza 
diferente da reclamação graciosa, e mesmo nas situações em que a impugnação judicial é deduzida após 
o indeferimento da reclamação graciosa, a impugnação é um processo novo, numa instância diferente, 
cujo objecto mediato não é a decisão proferida no procedimento gracioso, mas o acto de liquidação.

EE. Em abono de que o procedimento gracioso e o processo judicial são dois “litígios” distintos, 
a que a lei, e quanto às garantias, sabe e quer diferenciar, veja -se que o n.º 5 do 103º do CPPT diz que 
“Caso haja garantia prestada nos termos da alínea j) do artº 69º, esta mantém -se, independentemente 
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço.”

FF. Que, em apontamento, Rui Duarte Morais, in A execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, pág. 
80 clarifica dizendo que “O novo n.º 5 deste artigo esclarece também  - e bem  - uma outra situação que 
levantava dúvidas: se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a 
esta tiver sido atribuído efeito suspensivo pela administração fiscal, em razão de prestação de garantia, 
tal efeito suspensivo manter -se -á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, 
afirmativa (artº 103º n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à impugnação é decorrência 
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automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei) de tal efeito ter sido atribuído 
à reclamação, na condição óbvia de se manter a garantia prestada. “(sublinhado nosso).

GG. Assim, da norma agora trazida, bem como da doutrina exposta, mais uma vez se pode concluir 
que a garantia prestada na sequência do procedimento de reclamação graciosa é dissemelhante da 
garantia prestada na sequência do processo judicial, configurando a lei fiscal, unicamente, a possibi-
lidade de se poder aproveitar (estender) a garantia prestada e vigente no contencioso administrativo 
ao contencioso judicial.

HH. O que significa que a lei já não prevê o aproveitamento da verificação e reconhecimento da ca-
ducidade ocorrida no decurso do procedimento administrativo ao processo judicial que lhe poderá suceder.

II. Vincando -se, mais uma vez o distanciamento e autonomia, para esse efeito, entre o procedimento 
administrativo e o processo judicial, cujas proximidades são apenas aquelas que a lei expressamente prevê.

JJ. A caducidade da garantia prestada dentro das circunstâncias da reclamação não subsiste 
para além da extinção dessa mesma reclamação.

KK. Acresce notar que, a própria lei (art.º 183º - A) reconhece competência exclusiva para apre-
ciação da caducidade às entidades onde se encontra a correr o procedimento/processo,

LL. o que poderá conduzir a que, se o sujeito passivo não requerer o reconhecimento da caducidade 
da garantia perante o órgão administrativo, já não pode, em sede de contencioso judicial, requerer 
que lhe seja reconhecida a caducidade por ter sido ultrapassado o prazo de um ano para decisão da 
impugnação administrativa.

MM. O pressuposto da caducidade foi o atraso da decisão da reclamação; com a impugnação 
esse pressuposto deixa de existir, pois não se pode fazer valer aqui a caducidade ocorrida em termos 
e condições distintas,

NN. só podendo requerer a reconhecimento da caducidade que seja verificada na pendência, 
agora, do processo judicial.

OO. Como se refere na doutrina vertida no acórdão do TCA Norte, processo 01611/04.0BEVIS, de 
12.05.2005 “Se a garantia que está a ser exigida à executada se destina a conferir carácter suspensivo 
à executoriedade de uma liquidação que está a ser discutida em processo de impugnação judicial, só as 
vicissitudes desta impugnação podem determinar a caducidade da garantia que venha a ser prestada, 
sendo irrelevante que anteriormente haja decorrido uma reclamação que demorou mais de um ano a 
ser decidida, dado que esta garantia nenhuma conexão tem com essa reclamação”

PP. Assim, entende a Fazenda Pública que, com prestação da garantia, a execução fica suspensa 
até se decidirem definitivamente a impugnação administrativa e/ ou a impugnação judicial, como 
decorre litteraliter do disposto no n.º 1 do artº 169º do CPPT,

QQ. e que a verificação e reconhecimento da caducidade da garantia, na sua pendência, só estende 
os efeitos da suspensão ao procedimento ou processo em que aquela foi verificada ou reconhecida.

RR. Donde, o entendimento do douto tribunal a quo de que, verificada a caducidade da garantia, 
a execução fica suspensa até a decisão do pleito, no sentido de que esta decisão é a decisão final do 
processo judicial, não se enquadra no espírito nem na letra da lei, ss. que diferencia, e bem, o pleito 
gracioso do pleito contencioso (judicial),

TT. não podendo haver outro entendimento que não aquele que lê que o pleito fica decidido, no 
caso de impugnação administrativa, quando se formar o chamado caso decidido ou resolvido e, no 
caso de processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial.

UU. A não ser assim a ratio do artº 183º -A ficaria despida de sentido, distorcendo -se a intenção 
do legislador (ao tempo) de querer penalizar, quer a delonga da administração tributária, quer a dos 
tribunais, pela falta de celeridade na instrução e decisão dos seus procedimentos / processos.

VV. Mais, com o entendimento do douto tribunal a quo a Administração Tributária sairia pena-
lizada e sem misericórdia, que poderia ver o seu dever de arrecadação de receita irremediavelmente 
comprometida por, e sem atender a quaisquer outros condicionalismos, ter ultrapassado o tempo que 
a lei lhe faculta para decidir [a imensidão] o procedimento impugnatório gracioso.»

2  - A recorrida apresentou contra -alegações, que concluiu nos seguintes termos:
«a. Não obstante o reconhecimento da caducidade da garantia bancária número 879 -02 -0000480, 

efectuado nos termos do disposto no artigo 183º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
na redacção da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, em vigor à data da prestação da garantia, o pro-
cesso de execução fiscal número 3379200301012703 mantém -se suspenso, nos temos dos artigos 169.º 
e 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, até decisão final do pleito em sede de 
Impugnação Judicial, uma vez que os efeitos postulados no referido normativo se mantêm na íntegra;

b. Para efeitos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, considera -se 
ocorrer a “decisão do pleito” sempre que a questão decidenda esteja definitivamente decidida, não 
sendo passível de ser atacada administrativa ou contenciosamente (inimpugnável);

c. Estando actualmente pendente a Impugnação judicial da dívida subjacente à execução, nos 
termos do disposto no artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tal execução 
não pode seguir seus termos, uma vez que se encontra suspensa desde 14 de Novembro de 2003, em 
virtude da prestação da garantia bancária número 879 -02 -0000480;
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d. A tese sufragada pela Recorrente configura um favorecimento inadmissível da posição proces-
sual da Administração Tributária, não apenas porque a Reclamação Graciosa, enquanto meio tutelar 
primordial ao dispor dos administrados, deverá ser decidida com qualidade, rapidez e eficiência, 
mas também porque é a própria Administração Tributária quem controla os prazos decisórios, não 
devendo admitir -se uma interpretação legal em conformidade com a solução que lhe é mais favorável 
ou consoante o que se afigurar mais conveniente em cada momento e em completo atropelamento dos 
direitos e garantias dos contribuintes;

e. Verifica -se, pois, que, que a interpretação efectuada pela Recorrente no âmbito do presente 
Recurso é errónea e ilegal na medida que persiste em interpretar os efeitos constantes do artigo 183º 
 -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de 
Dezembro, desatendendo aos princípios que norteiam o sistema tributário, como o princípio da lega-
lidade e desconsiderando, por completo, a intenção expressa pelo legislador aquando da introdução 
deste preceito legal no ordenamento jurídico -tributário;

f. Verifica -se, portanto, que a sentença recorrida analisou correctamente os factos que lhe foram 
submetidos, não merecendo qualquer censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra.»

3 – O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso 
sustentando que a declaração de caducidade da garantia pelo órgão da administração tributária com 
competência para decidir a reclamação graciosa não obsta à manutenção do efeito suspensivo da exe-
cução, pelo seguintes motivos:

«a) inexistência de previsão da cessação do efeito suspensivo nas normas constantes do art.183º -A CPPT
b) a declaração de caducidade constitui uma sanção resultante da morosidade do procedimento 

tributário ou do processo judicial
c) o prosseguimento da suspensão da execução sem garantia subsequente à declaração de cadu-

cidade surge como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar a 
garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida decisão (no sentido 
propugnado acórdãos STA -SCT 31.01.2008 processo n.º 21/08; 20.10.2010 processo n.º 1258/09/ na 
doutrina Jorge Lopes de Sousa ob.cit. Volume III p.342)

d) transitando o efeito suspensivo da prestação de garantia da fase de reclamação graciosa para a 
fase de impugnação judicial, ele não pode ser afectado pela declaração de caducidade da garantia, sob 
pena de desvirtuamento da natureza de sanção imposta à administração tributária e de compensação 
atribuída ao contribuinte (art. 103º n.º 5 CPPT)

Não sendo a suspensão da execução fiscal afectada pela caducidade da garantia prestada, a exi-
gência pela administração tributária de prestação de uma nova garantia para obtenção daquele efeito 
até à decisão do pleito (segundo a interpretação da expressão antecedentemente sustentada) carece de 
fundamento legal».

4  - Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
4.1 Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
«A) Em 20/09/2003, foi instaurado contra a ora Reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 3379200301012703, por dívida de IRC, do exercício de 2000, no valor de € 1732981,36  - cfr. fls. 4 
e 5 dos autos.

B) Em 20/10/2003, a ora Reclamante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação de IRC 
do exercício de 2000, com o n.º 2003 8310010680, em cobrança no processo executivo mencionado na 
alínea antecedente, a qual foi autuada sob o n.º 3379200394000404  - cfr. fls. 50 e 91 a 140 dos autos.

C) Em 31/10/2003, foi efectuado um pagamento por conta no processo executivo mencionado em 
A) no valor de € 412 240,52, imputando € 355 866,64 a imposto e € 56 373,88 a juros de mora e taxa 
de justiça e acrescido  - cfr. fls: 9 dos autos.

D) Em 14/11/2003, a ora Reclamante apresentou no processo executivo mencionado em A) a ga-
rantia bancária n.º 879 -02 -0000480, no valor de € 2274803,58, tendo em vista a suspensão do referido 
processo  - cfr. fls. 11 dos autos.

E) A Divisão de Justiça Administrativa e Contenciosa da Direcção de Finanças do Porto, por 
despacho de 29/01/2007, declarou a caducidade da garantia a que alude a alínea anterior, pelo facto de 
a reclamação graciosa n.º 3379200394000404 não ter sido decidida no prazo de um ano a contar da 
sua apresentação  - cfr. fls. 17 dos autos.

F) Em 18/07/2007, a reclamação graciosa mencionada em B) foi parcialmente deferida pela Divisão 
de Justiça Administrativa e Contenciosa da Direcção de Finanças do Porto, resultando uma anulação 
de imposto no valor de € 38276,50  - cfr. fls. 22 e 146 a 149 dos autos.

G) Em 17/08/2007, a Reclamante interpôs recurso hierárquico da decisão de indeferimento parcial 
da reclamação graciosa, o qual foi considerado parcialmente procedente, por despacho de 07/01/2009, 
notificado por ofício de 09/02/2009, tendo daí resultado uma anulação de imposto no valor de € 723 
668,21  - cfr. fls. 24, 162 a 228 e 232 a 280 dos autos.
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H) Em 13/05/2009, a ora Reclamante impugnou judicialmente a decisão de indeferimento parcial 
do recurso hierárquico interposto do indeferimento parcial da reclamação mencionada em B)  - cfr. 
fls. 282 a 325 dos autos.

I) Em 25/05/2009, a ora Reclamante efectuou um pagamento por conta no processo executivo 
mencionado em A), tendo sido imputados € 73 238,90 a imposto e €

10985,84 a juros de mora  - cfr. fls. 327 e 328 dos autos.
J) Em 30/09/2011, no âmbito do processo executivo mencionado em A), a Chefe de Finanças Ad-

junta do Serviço de Finanças do Porto 5, emitiu um despacho com o seguinte teor: “Face ao informado, 
verificando -se que: A caducidade da garantia prestada nos autos ocorreu no decurso do processo de 
reclamação graciosa, que se encontra concluído;

A impugnação tem natureza judicial, pelo que a garantia prestada no anterior procedimento, de 
natureza administrativa, não age perante esta; Determino a notificação do executado para, no prazo 
de 15 dias a contar da data da notificação, prestar garantia no valor de € 900.552,95, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 6 do art. 199.º e n.º 1 do artº 169º do CPPT”  - despacho reclamado 
 - cfr. fls. 38 dos autos.

L) O despacho mencionado na alínea antecedente foi notificado à Reclamante através do ofício 
n.º 11956/3190 -30, de 04/10/2011, remetido por correio com registo efectivado em 06/10/2011  - cfr. 
fls. 39 e 40 dos autos.

M) Em 12/10/2011, a Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao processo executivo 
n.º 3379200301012703, através do qual requeria, ao abrigo do artº 37º do CPPT, a notificação dos 
meios de defesa e prazo de reacção contra o despacho mencionado em I) cuja informação foi omitida 
na notificação referida na alínea antecedente  - cfr. fls. 41 e 42 dos autos.

N) A Reclamante foi notificada da informação solicitada pelo ofício do Serviço de Finanças do 
Porto 5 com n.º 12446/3190 -30, de 14/10/2011, que foi remetido por correio com registo efectivado 
em 17/10/2011  - cfr. fls. 47 e 48 dos autos.

O) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças do Porto 5, em 18/10/2011  - cfr. 
carimbo aposto a fls. 56 dos autos.»

4.2. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se o efeito suspensivo do processo de 

execução fiscal decorrente da garantia prestada no âmbito da reclamação graciosa se mantém, indepen-
dentemente da caducidade da garantia e sua verificação, até ao trânsito em julgado da decisão que vier 
a ser proferida na impugnação judicial entretanto deduzida, não sendo devida a prestação de qualquer 
outra garantia, na pendência da impugnação judicial, para obter o referido efeito suspensivo.

A sentença recorrida, considerando que a decisão tomada na reclamação graciosa foi objecto de 
recurso hierárquico e a decisão deste foi impugnada judicialmente, concluiu que ainda não teve lugar 
a “decisão de pleito” no que concerne à legalidade da liquidação de IRC em cobrança no processo de 
execução fiscal n.º 3379200301012703.

Neste contexto concluiu o tribunal a quo que, por força do disposto no artº 169º n.º 1 do CPPT, 
a execução fiscal mantém a sua suspensão na sequência da apresentação da garantia bancária, inde-
pendentemente da caducidade daquela garantia, suspensão que se mantém até trânsito em julgado da 
decisão que vier a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, pois, devida qualquer outra garantia 
para obter o referido efeito suspensivo.

Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública sustentando que os efeitos da suspensão da 
execução decorrentes da caducidade da garantia apresentada na sequência de reclamação graciosa não 
se estendem à impugnação judicial, por se tratarem de processos de natureza distinta.

Alega para o efeito que com prestação da garantia, a execução fica suspensa até se decidirem defi-
nitivamente a impugnação administrativa e/ ou a impugnação judicial, como, em seu entender, decorre 
literalmente do disposto no n.º 1 do artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário e que 
a verificação e reconhecimento da caducidade da garantia, na sua pendência, só estende os efeitos da 
suspensão ao procedimento ou processo em que aquela foi verificada ou reconhecida.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu que face à ratio que preside ao artº 183º -A 
do Código de Procedimento e Processo Tributário não poderá haver outra interpretação senão aquela 
que «lê que o pleito fica decidido, no caso de impugnação administrativa, quando se formar o chamado 
caso decidido ou resolvido e, no caso de processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da 
decisão judicial».

4.2 A nosso ver, em face da clareza da lei, nomeadamente das disposições conjugadas dos arts. 169º, 
nº1, 103º, n.º 5 e 183º -A (1) do Código de Procedimento e Processo Tributário, a pretensão da Fazenda 
Pública não pode proceder.

Vejamos.
Dispõe o artº 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário que a execução ficará 

suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judi-
cial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia 
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nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade 
da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.

Esta suspensão está também prevista genericamente no artº 52º da Lei Geral Tributária para os 
casos de pagamento em prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à exe-
cução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.

Por outro lado preceitua o artº 103º, n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário (2) 
 - que a impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia 
adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios 
e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º, estabelecendo o n.º 5 do mesmo normativo que 
caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69.º, esta mantém -se, independentemente 
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço.

Da conjugação destas normas se pode concluir, com segurança, que esta garantia, prestada para 
obter o efeito suspensivo da reclamação graciosa, valerá até à decisão final do pleito, entendendo -se por 
decisão final do pleito o trânsito da decisão final do processo de impugnação, ainda que seja interposto 
recurso judicial da decisão do tribunal de 1ª instância, ou, em caso de impugnação administrativa, quando 
se formar o chamado caso decidido ou resolvido, o que ocorre quando a decisão da Administração 
Tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com fundamento em vícios geradores de anula-
bilidade  - cf., neste sentido, na doutrina, João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, anotado e comentado, pag. 474, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, pag. 
80, e Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, vol. III, pag. 220.

Ora, como bem se nota na decisão recorrida, se esta garantia, prestada para obter o efeito sus-
pensivo da reclamação graciosa, vale até ao trânsito da decisão final do processo de impugnação, não 
há efectivamente razões para se considerar que o mesmo não suceda nas situações em que, estando já 
instaurado o preço executivo, a garantia tenha caducado por facto imputável à Administração Fiscal.

Aliás, só este entendimento se concilia com a ratio do instituto da caducidade da garantia, que se 
prende com a necessidade de acautelar e proteger os contribuintes da demora excessiva das decisões, 
quer na fase administrativa, quer na fase judicial.

É isso mesmo que decorre do fim visado pelo legislador ao elaborar a norma do artigo 183 -A nº1 
do Código de Procedimento e Processo Tributário (redacção da Lei n.º 30 -B/2002, aplicável ao caso 
subjudice), que prevê a possibilidade de caducar a garantia que tivesse sido efectivamente prestada, 
por atraso na decisão do processo de reclamação graciosa ou nos processos de impugnação judicial ou 
de oposição à execução, mantendo -se, contudo o efeito suspensivo da execução.

Com efeito, com o intuito de «responsabilizar a a administração e os tribunais na condução célere 
e expedita do processo» e de prevenir a «imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que 
lhe são alheias (3)» o legislador aditou ao Código de Procedimento e Processo Tributário o artº 183º -A, 
cuja redacção, alterada pela Lei n.º 30 -B/2002, aplicável ao caso subjudice era a seguinte:

«1 - A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo 
de um ano a contar da data da sua interposição ou se na impugnação judicial ou na oposição não tiver 
sido proferida decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação. 2 
 - Os prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso a prova 
pericial. 3  - O regime do n.º 1 não se aplica quando o atraso resulta de motivo imputável ao reclamante, 
impugnante, recorrente ou executado. 4 -A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 
1.ª instância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição, ou, nas situações de reclama-
ção graciosa, ao órgão com competência para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida 
no prazo de 30 dias após requerimento do interessado. 5  - Não sendo proferida a decisão referida no 
número anterior no prazo aí previsto, considera -se tacitamente deferido o requerido. 6  - Em caso de 
caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos suportados com a sua prestação, 
nos termos e com os limites previstos nos nºs 3 e 4 do artigo 53.º da lei geral tributária».

Permitia -se assim ao interessado obter a declaração de caducidade da garantia, sem perder o efeito 
suspensivo da execução, se reclamação graciosa em que fosse discutida a legalidade da liquidação não 
fosse decidida no prazo de um ano ou o processo de impugnação judicial em que fosse discutida essa 
legalidade ou de oposição à execução fiscal não fossem decididos, em 1ª instância, no prazo de três anos.

Nessas situações, em que se enquadra, aliás, o caso em apreço, o processo de execução fiscal continua 
suspenso, mesmo sem garantia, até ao momento em que estaria se a garantia se mantivesse, ou seja, até à 
decisão do pleito (cf., adoptando este entendimento, Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., vol. III, pags. 341 -342)

O que bem se compreende pois o regime da caducidade da garantia estabelecido no artº 183º A n.º 1 
do CPPT é sancionatório da morosidade na decisão do procedimento tributário e do processo judicial 
pelas entidades competentes, sem deixar de salvaguardar, num justo equilíbrio, a sua não aplicação, 
quando o atraso resultar de motivo imputável ao reclamante, impugnante, recorrente ou executado cfr. 
n.º 3 do artº 183º A do CPPT.

O prosseguimento da suspensão da execução sem garantia subsequente à declaração de caducidade 
surge assim, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu parecer, como uma compensação 
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pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar a garantia durante um período de tempo 
que se considera adequado para ser proferida decisão.

E é também neste sentido que se vem pronunciando a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo, de que são exemplos, os Acórdãos 563/11 de 29.06.2011, 1258/09, de 20.10.2010, 
21/08, de 31.01.2008, e 97/06, de 17.05.2006, todos in www.dgsi.pt.

Ora, sendo este o espírito da lei, não se compreende nem se aceita a tese da Fazenda Pública quando 
defende a existência da obrigação de prestação de nova garantia no âmbito do processo de impugnação 
judicial precisamente no caso de a garantia prestada na pendência da reclamação graciosa ter caducado 
por culpa unicamente imputável à Administração Fiscal, nomeadamente por não ter cumprido o prazo 
que o legislador considera razoável para decidir o mencionado procedimento.

Aliás, e como incisivamente refere a recorrida é manifesta a contradição em que incorre a Fazenda 
Pública quando igualmente defende (conclusões GG e HH) que tal obrigação não existe no caso de a 
garantia prestada na pendência da reclamação graciosa não ter caducado.

Em face de tudo o exposto forçoso é concluir que, no caso subjudice, a execução fiscal mantém 
a sua suspensão na sequência da apresentação da garantia bancária no âmbito da reclamação graciosa, 
independentemente da caducidade daquela garantia, suspensão que se mantém até trânsito em julgado 
da decisão que vier a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, pois, devida qualquer outra 
garantia para obter o referido efeito suspensivo.

A sentença recorrida, que assim decidiu, deve pois ser confirmada, pelo que improcede o recurso.
5. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando -se a taxa de justiça em 2 UCs.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) (Na redacção, da Lei n.º 30 -B/2002)
(2) (Na redacção da Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho, aplicável ao caso subjudice.)
(3) (Proposta de Lei n.º 53/VIII que esteve na origem da Lei 15/2001, de 5 de Junho.) 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Absolvição da instância. Legitimidade passiva. Execução fiscal. Instituto Público. 
Representação.

Sumário:

 I — A norma do artigo 210.º do CPPT, em que se estabelece que notificação do repre-
sentante da Fazenda Pública para contestar em processo de oposição à execução 
fiscal, deve ser interpretada, em consonância com a sua razão de ser, como im-
pondo a notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre ele e o 
executado que se estabelece a relação jurídica processual.

 II — Sendo a oposição deduzida num processo de execução fiscal em que é exequente um 
instituto público que pretende cobrar coercivamente uma dívida não tributária, é o 
exequente quem tem legitimidade passiva para intervir nesse processo de oposição.

 III — A oposição à execução fiscal funciona como uma contestação à pretensão do 
exequente, que já está determinado e é quem tem o direito processual de exercer 
o contraditório em relação à petição de oposição, pelo que deve oficiosamente 
ser ordenada a sua notificação para contestar.

Processo n.º 638/11 -30.
Recorrente: Ministério Público e Afonso & Pires, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
Afonso e Pires, Lda id. a fls. 7, veio apresentar “Oposição” à execução fiscal n.º 0485200901002880 

na qual lhe é exigida a quantia de 41.854,96 Euros com base em certidão extraída pelo Instituto de 
Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE).

A oposição foi recebida por despacho judicial de 30/06/2009 que mandou notificar o Representante 
da Fazenda Pública para contestar no prazo de 10 dias.

A Fazenda pública em 02/10/2009 depois de ter requerido a prorrogação do prazo para contestar 
veio juntar aos autos a certidão que consta de fls. 183 a 200.

No seu parecer o Ministério Público junto da 1ª Instância veio suscitar a questão da ilegitimidade pas-
siva da Fazenda Pública defendendo a sua absolvição da instância e a notificação do IGFSE para contestar.

A decisão ora recorrida absolveu a Fazenda Pública da Instância mas nada referiu quanto à no-
tificação do IGFSE para contestar.

Não satisfeitos com esta decisão recorreram quer a oponente quer o Mº Pº mas apenas o recurso 
deste está em apreciação uma vez que o recurso da oponente foi julgado deserto por falta de alegações.

No seu recurso o Mº Pº alinhou as seguintes conclusões:
1 - No caso, sendo a FP parte ilegítima, na verificação da excepção dilatória, tem a mesma de 

ser absolvida da instância, arts 493, nºs 1 e 2, 494, alínea e) e 495 do CPC, ex vi do art 2, alínea e) do 
CPPT. Como o foi e bem.

2 - Mas, logo a seguir, tinha que ser citado o IGFSE, na pessoa do presidente do seu conselho 
directivo. E não o foi. Falta que aqui pomos em crise.

3 - Porque o IGFSE tem personalidade jurídica, art. 1º, n.º l, do DL 212/07, e o art. 15, n.º 3, do 
CPPT impõe que “quando a representação do credor tributário não for do representante da Fazenda 
Pública, as competências deste são exercidas pelo mandatário judicial que aquele designar”.

4 - Não o tendo sido houve falta de notificação equivalente a falta de citação, o que gera nulidade 
de todo o processado após a p. i..

5 - E, de outra banda, omitindo -se um acto que a lei impõe e cuja omissão influi no exame e decisão 
da causa, gerou -se nulidade de todo o processado depois da p. i.

6 - Com o que a decisão recorrida violou, por erro de aplicação e de interpretação, as disposições 
combinadas do artigo 15.º, n.ºs l, alínea a), e 3, e 210 do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário e do artigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro e 1º, n.º l, do DL 212/07, de 29/05.

7 - Pelo que deve ser substituída por outra que declare a nulidade de todo o processado a partir do 
despacho 30/06/2009 e que ordene a notificação agora do IGFSE.

V. Exias farão JUSTIÇA
Não foram apresentadas contra -alegações.
Foram colhidos os vistos legais.
Para se decidir pela absolvição da Instância da Fazenda Pública considerou o Mº Juiz o seguinte:
“A competência dos Representantes da Fazenda Pública está prevista no art.º 15º do CPPT.
No dizer de Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, 2006, pág. 195, em posição de 

partilhamos “quando estiver em causa a cobrança através de processo de execução fiscal de uma 
dívida não tributária de que é credora uma entidade pública (...), na falta de norma que atribua 
ao representante da Fazenda Pública competência para a sua representação processual, ela caberá 
ao órgão que tiver poderes para a representar em juízo, através de mandatário judicial.

Na verdade, o que esta em causa é uma dívida ao Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu 
(IGFSE) pelo que, cabe ao seu conselho directivo representá -lo em juízo, segundo o disposto nos 
art.ºs 4, al a) e 5.º, n.º 3 do DL 212/2007, de 29/05 e art.º 21.º, n.º 3 da L 3/2004, de 15/1.

É entendido que as partes legítimas na acção são os sujeitos da relação jurídica definida pelo 
pedido formulado pelo autor  - artº 26.º, n.º 3 do CPC, e Ac. do STJ de 31/1/1996 e Ac. da Relação 
de Lisboa de 6/4/1995, procs. N.ºs 087768 e 0084106, in www.dgsi.pt  - artº 2.º, alínea e) do CPC.

No caso dos autos, o A., quando apenas identifica o processo de execução fiscal que corre 
nos Serviços de Finanças de Bragança, está a indicar o RFP como sendo aquele que possui legi-
timidade passiva na presente acção.

Não cabe ao juiz substituir -se às partes (tanto mais que notificado do parecer do MP onde 
este pugna pela ilegitimidade do RFP e pela legitimidade passiva do conselho IGFSE, nada disse) 
e, sem mais, averiguar quem é o sujeito passivo na relação jurídica: se por um lado, o conceito 
de ilegitimidade passiva deixava de fazer sentido, pois bastaria ao A/Oponente intentar a acção/
oposição sem fazer qualquer referência à parte contrária, por outro as normas jurídicas que re-
gulamentam e prevêem este pressuposto processual ter -se -iam por não escritas, designadamente 
e para além dos artigos citados, os artigos 9.n do CPPT, 288.º, n.º l, alínea d), 467.º, n.º l, alínea a), 
artº 494.º, alínea e) e 495.º do CPC ou o artigo 10.º do CPTA.  - art.º 2.º, alínea e) do CPPT.

Pelo exposto, e sendo a FP parte ilegítima, absolvo -a da instância – artº 494.º, alínea e) e 288, 
n.º l, alínea d) do CPC. Custas pela Oponente Registe e notifique”.
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DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir prende -se com a legitimidade do Representante da Fazenda Pública para in-

tervir na oposição em representação do IGFSE estando em causa uma execução fiscal na qual é exigida 
a reposição de verbas atribuídas por este Instituto, e sobre a eventual nulidade do processado após o 
despacho judicial que mandou notificar a fazenda Pública para contestar a oposição.

Não ocorre qualquer dúvida de que não cabe à Fazenda Pública a representação do referido 
Instituto.

O Decreto -Lei n.º 248 -A/2000 de 03 -10 -2000 no seu artigo Artigo 8.º  - Competências, estabelece:
1  - Compete ao conselho directivo, no âmbito da direcção da actividade do IGFSE em geral:
a) Dirigir a actividade do Instituto, com vista à prossecução das suas atribuições;
b) Gerir os recursos humanos e patrimoniais do IGFSE;
c) Submeter à aprovação do Ministro do Trabalho e da Solidariedade a estrutura orgânica do 

Instituto, os seus regulamentos internos e a política de gestão do pessoal, incluindo as remunerações 
do pessoal do quadro específico do IGFSE;

d) Submeter à aprovação superior, ouvido o conselho geral, os planos anuais e plurianuais e cor-
respondentes relatórios de actividades, promover a sua execução, bem como assegurar a elaboração 
do balanço social do IGFSE;

e) Assegurar a elaboração do orçamento anual do IGFSE a submeter à aprovação da tutela e, bem 
assim, a respectiva execução e, quando for caso disso, dos orçamentos suplementares;

f) Assegurar a elaboração do relatório e contas do IGFSE e submetê -lo à apreciação e aprovação 
das entidades competentes;

g) Arrecadar as receitas e autorizar, nos termos legais, as despesas inerentes ao exercício da ac-
tividade do IGFSE;

h) Contratar com terceiros a prestação de serviços de apoio ao IGFSE, com vista ao adequado 
desempenho das suas atribuições;

i) Submeter ao conselho geral, ao conselho de gestores e ao fiscal único os assuntos que sejam da 
competência destes órgãos, bem como requerer a emissão de pareceres, sempre que necessário;

j) Propor superiormente, ouvido o conselho geral, a criação de delegações ou outras formas de 
representação do IGFSE;

l) Submeter à aprovação superior, nos termos do artigo 35.º, os quadros de pessoal do IGFSE e 
proceder à contratação de pessoal, ao abrigo da legislação aplicável;

m) Representar o IGFSE em juízo, activa e passivamente, e conferir mandato, para cada 
representação em juízo, a mandatário especial;

n) Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pela tutela, bem 
como praticar quaisquer outros actos necessários à prossecução das atribuições do IGFSE que não 
sejam da competência de outros órgãos.

Este Instituto tem personalidade jurídica,  - art. 30 -A/i 15/98, de 04/05, aditado pelo DL 45 -A12000, 
de 22/03, art. 1º do DL 212/07, de 29/05 e o art. 1º, n.º l, do DL 212/07.

E, o art. 15, n.º 3, do CPPT impõe, como refere a recorrente, que “quando a representação do 
credor tributário não for do representante da Fazenda Pública, as competências deste são exercidas 
pelo mandatário judicial que aquele designar”.

No nosso caso ocorreu falta de notificação do IGFSE para contestar a oposição o que equivalente 
a falta de citação, o que gera nulidade de todo o processado após a p. i..

Erradamente, foi ordenada a notificação da Fazenda Pública para o referido acto de contestação 
e emendou -se tal lapso com a singela absolvição da instância da Fazenda Pública sem dar qualquer 
andamento ao processo ou sem retirar as consequências de tal decisão no retomar dos trâmites normais 
do processo que passariam, antes de mais e como salientado pelo Mº Pº, no seu parecer de fls. 215 e 
216, pela subsequente notificação do IGFSE para contestar querendo.

Não tendo sido reposto o andamento dos autos no seu devido lugar, na primeira instância, agora 
que foi chamado a intervir este Supremo Tribunal, temos de determinar a nulidade de todo o processado 
após o despacho de fls. 155, sendo nulo o próprio despacho.

Deverá ser proferido novo despacho que determine a notificação do IGFSE para contestar que-
rendo a oposição no prazo legal.

No mesmo sentido e em caso idêntico já se pronunciou este STA através do acórdão de 26/01/2011 
tirado no recurso 0832/10 em que foi relator o Sr. Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, cuja fundamen-
tação merece a nossa concordância e que por isso, a título complementar, se destaca.

Ali se expendeu:
(…)O exequente no processo de execução fiscal é o Instituto de Gestão do Fundo Social Eu-

ropeu, IP, como se vê pelo processo de execução apenso.
A dívida que se pretende cobrar não tem natureza tributária.
A Lei Quadro dos Institutos Públicos (Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo DL 

n.º 105/2007, de 3 de Abril) estabelece no n.º 3 do seu art. 22.º que «os institutos públicos são repre-
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sentados, designadamente, em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho 
directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados».

A norma do art. 210.º do CPPT, em que se estabelece que será notificado o representante da 
Fazenda Pública para contestar, deve ser interpretada extensivamente, em consonância com a sua 
razão de ser, como impondo a notificação de quem represente o credor exequente, pois é entre este 
e o executado que se estabelece a relação jurídica processual.

O que se refere na sentença recorrida sobre não competir ao juiz substituir -se às partes na 
averiguação de quem é o sujeito passivo da relação jurídica não tem cabimento numa oposição à 
execução fiscal, pois esta, embora tramitada em processo autónomo, funciona processualmente 
como uma contestação à pretensão do exequente, que já está determinado no processo de execução 
e é quem tem o direito processual de exercer o contraditório em relação à petição de oposição.

Por outro lado, o art. 19.º do CPPT estabelece que «o tribunal ou qualquer serviço da adminis-
tração tributária para onde subir o processo, se nele verificar qualquer deficiência ou irregularidade 
que não possa sanar, mandá -lo -á baixar para estas serem supridas».

No caso em apreço, a entender -se que ocorre irregularidade da petição de oposição por não 
indicar o exequente como sendo a entidade contra quem a oposição é deduzida, deveria o Tribunal 
saná -la oficiosamente, ordenando a notificação daquele.

Por isso, tem razão o Ministério Público Recorrente ao defender que oficiosamente deve ser 
ordenada a notificação do exequente para contestar e que deve ser anulado o despacho de fls. 18 e 
tramitação posterior, o que tem suporte na alínea a) do art. 194.º do CPC, adaptada ao processo de 
oposição à execução fiscal (…).

DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário deste STA em conceder 

provimento ao recurso anulando todo o processado posterior ao despacho de fls. 155 dos autos e bem 
assim o próprio despacho ali proferido que deverá ser substituído por outro que ordene a notificação 
do IGFSE, nos termos supra referidos.

Sem Custas.

Lisboa 26 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Custas. Inconstitucionalidade. Limite máximo.

Sumário:

Ao não estabelecer, relativamente aos processos tributários, um limite máximo para as 
custas a pagar, designadamente por não estabelecer um limite máximo para o valor 
da acção a considerar para efeitos de cálculo da taxa de justiça, o artigo 73.º -B do 
CCJ viola, assim, os princípios constitucionais da proporcionalidade e do acesso 
aos tribunais.

Processo n.º 768/11 -30.
Recorrente: Indústria de Carnes Nobre, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
Indústrias de Carnes Nobre, S.A., contribuinte fiscal n.º 500.138.931 e com os demais sinais 

dos autos, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 30 de 
Março de 2011, (cfr. fls. 518 -519 dos autos) que julgou improcedente o pedido de reclamação da conta 
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n.º 943900003062011, de fls. 492, 495 e 498, dela vem interpor o presente recurso, cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

A) O despacho recorrido negou provimento à reclamação apresentada pela Recorrente contra a 
conta de custas que lhe foi notificada no valor de € 5.863,54.

B) O valor em causa resultou da dedução, ao montante global das custas apuradas no processo 
 - € 9.486  - da parte das custas imputada à Fazenda Pública e da parte das custas já paga pela Recorrente 
a título de taxa de justiça.

C) As custas foram calculadas por aplicação do artigo 13º do Código das Custas Judiciais e da 
tabela do Anexo I ao mesmo Código ao valor do processo, fixado em € 471.431,15, a qual estipula que 
o valor da taxa de justiça devida, nos processos em que o valor da causa exceda € 250.000, é igual a 24 
UC (valor máximo previsto na tabela), acrescido de 5 UC por cada € 25.000 ou fracção adicionais.

D) A taxa de justiça, se entendida com a natureza de taxa e não de imposto, tem um carácter bi-
lateral e sinalagmático que supõe a existência de uma correspectividade entre a prestação pecuniária e 
a prestação de um serviço pelo Estado.

E) As normas que serviram de base à conta de custas em crise, implicam a criação de situações 
em que a taxa tem um carácter visivelmente desproporcionado face ao serviço prestado e de situações 
de manifesta discriminação, como acontece in casu, em que num processo que implicou um dispêndio 
público reduzido e não teve qualquer complexidade, a taxa de justiça global foi fixada em quase € 
10.000, cerca de 2000 contos na moeda antiga.

F) Como já afirmou o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 116/2008, a inexistência de um tecto 
máximo a atender para efeitos da fixação da taxa de justiça  - como sucede in casu, relativamente ao 
artigo 13.º do Código das Custas Judiciais e respectiva Tabela do Anexo I  - e, nesta medida, a ausência 
de um limite máximo para as custas a pagar, coloca em causa a adequação que tem de existir entre os 
dois pólos a considerar por força do princípio da proporcionalidade: a exigência de pagamento versus 
o serviço de administração de justiça.

G) O artigo 13.º do Código das Custas Judiciais viola, também, o princípio da igualdade e da não 
discriminação, previsto no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, atendendo ao facto 
de que o Estado, nos casos em que, por natureza, é parte, estabeleceu, no artigo 73.º -B do Código das 
Custas Judiciais, na redacção do Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, um limite máximo 
para o valor das custas, desde logo, em primeira instância.

H) A diferença de regimes foi censurada pelo Tribunal Constitucional que, no Acórdão n.º 248/94 
veio afirmar a ilegitimidade constitucional consistente em «onerar, de forma discriminatória, determi-
nados processos em relação a outros» (cit.).

I) O próprio legislador veio reconhecer e corrigir a ilegalidade da aplicação das taxas de justiça 
sem qualquer tecto máximo com a aprovação do actual Regulamento das Custas Processuais, pelo 
Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, o qual fixa um limite máximo das taxas de justiça apli-
cáveis cfr. Tabelas I a IV, anexas ao referido Regulamento).

J) A não introdução de um limite máximo para as taxas de justiça a pagar, permitindo -se o seu 
crescimento ilimitado em função do valor da causa viola frontalmente os princípios constitucionais 
da proporcionalidade e do acesso aos tribunais ínsitos, nomeadamente nos artigos 20º, 266.º e 268º da 
Constituição da República Portuguesa como já decidiu, por diversas vezes o STA  - cfr. Acórdão do 
STA, de 11 de Abril de 2007, proferido no recurso n.º 1031/06, Acórdão do STA, de 14 de Outubro de 
2010, proferido no processo n.º 0863/09 e Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 116/08.

K) Resulta claro que as normas do artigos 13.º e tabela ao Anexo I do Código das Custas Judiciais, 
interpretados no sentido da não aplicação ao processo tributário de qualquer limite para as custas a pagar, 
são inconstitucionais por violação dos princípios da proporcionalidade, igualdade e não discriminação, 
e ainda do princípio do acesso aos tribunais.

L) O artigo 13º do Código das Custas Judiciais, em conjugação com a tabela do Anexo I do Código 
das Custas Judiciais, encontra -se ainda ferida de inconstitucionalidade orgânica.

M) Uma vez o montante da taxa de justiça aplicada não está, como devia, numa relação adequada 
com o valor da prestação correspondente, esta configura um verdadeiro imposto e não uma taxa, pelo 
que a sua aprovação cabe no âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 
República  - cfr artigo 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República Portuguesa.

N) O Código das Custas Judiciais foi aprovado por decreto -lei, ao abrigo do artigo 201.º, n.º 1, 
alínea a) da Constituição da República Portuguesa e não por lei formal da Assembleia da República

O) Nos termos do artigo 204.º da Constituição da República Portuguesa, não podem os tribunais 
aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados.

Termos em que deverá o despacho recorrido ser anulado e substituído por outro que reduza 
a taxa de justiça em conformidade com o ora exposto, nomeadamente, tomando em consideração 
o limite máximo hoje previsto no artigo 73.º -B do Código das Custas Judiciais (o qual já pondera 
o mais elevado grau de complexidade da tramitação que poderá ser seguida e o mais alto valor 
possível para qualquer acção judicial), ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, tomando 



1161

em consideração a tabela do Anexo I ao Código das Custas Judiciais sem a parte que se entende 
inconstitucional.

O Ministério Público contra -alegou:
Nas suas alegações de fls. 558, remeteu para a posição já tomada sobre a matéria da reclamação, 

no parecer de de fls. 516, onde no essencial defende que não se verifica a inconstitucionalidade invo-
cada, pois que a desproporção entre o montante do tributo e o custo do serviço prestado tinha de ser 
intolerável, o que estava muito longe de se verificar no caso dos autos.

O EMMP neste Supremo Tribunal, pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Uma interpretação da norma constante do art.73º -B CCJ (aditado pelo DL n.º 324/2003, 

27 Novembro) de que resulte a fixação de um montante de taxa de justiça do processo judicial 
tributário sem limite máximo é inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais e do 
princípio da proporcionalidade; a coerência do sistema impõe a aplicação ao processo judicial tri-
butário do limite máximo de € 250 000 como valor da acção a considerar para efeitos do cálculo do 
montante da taxa de justiça do processo, já aplicável no processo judicial administrativo (cf. acór-
dãos Tribunal Constitucional nºs 227/2007, 28.03.2007 e 116/2008, 20.02.2008; acórdãos STA -SCT 
11.04.2007 processo n.º 1031/06, 14.10.2010 processo n.º 863/09, 14.09.2011 processo n.º 535/11)

2. No caso concreto:
a) o início do processo de impugnação judicial em 20.01.2004 determina a aplicação do regime 

de custas do Código das Custas Judiciais (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 324/2003, 27 
Dezembro  - arts.14º nº1 e 16º nº1); e a consequente inaplicação do Regulamento das Custas Proces-
suais (arts.26º nº1 e 27º nº1 DL n.º 34/2008, 26 Fevereiro, redacção do art.156º Lei n.º 64 -A/2008, 
31 Dezembro  - Lei OGE 2009)

b) não deve ser considerado o excesso superior a € 250 000 para cálculo do montante da 
taxa de justiça, a qual corresponde a 24 UC x €102= €2 448,00 (cf. Tabela do anexo I; art.22º DL 
n.º 34/2008, 26 Fevereiro)

O entendimento propugnado tem expressão actual no Regulamento das Custas Processuais, 
onde se estabelecem limites máximos para as taxas de justiça aplicáveis (Tabelas I a IV anexas 
ao Regulamento)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a correcção 

da conta, nos termos indicados na fundamentação
Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida considerou:
“Notificado da conta de custas, veio a impugnante contra ela reclamar concluindo que a taxa 

de justiça fixada foi calculada com base em normativos que violam o disposto nos art. 2º, 13º. 20º, 
266º, n.º 2, 268º, n.º 4, 165º, n.º 1, alínea f) e i) e 204.º da Constituição da República Portuguesa, 
devendo ser reduzida a conta de custas, nomeadamente tomando em consideração o limite má-
ximo previsto no art. 73.º -B do CCJ ou, subsidiariamente, a tabela I do CCJ, sem a parte que se 
entende ser inconstitucional.

Os autos foram com vista ao Exm.º Procurador da República que emitiu o douto parecer 
de fls. 516, com o seguinte teor:

«Há um elemento que o reclamante não refere, e que é fundamental para apurar da justeza 
da sua reclamação. Com efeito, é importante para determinar a inconstitucionalidade das normas 
em causa o facto de não haver limite máximo no montante da taxa de justiça devida nas acções cujo 
valor exceda 49.679,79€, por não permitir ao tribunal limitar o montante daquela taxa, e que se de-
verá ter em conta a natureza e complexidade do processo para essa fixação. Não menos importante 
elemento é, contudo, aquele que é citado no ac. da Rel. de Lisboa, proc. 5708/2006 -7 de 5/5/07, como 
a... desproporção intolerável entre o montante do tributo e o custo do serviço prestado…”

Ora, essa desproporção está muito longe de se verificar nos autos, onde o reclamante pretendia 
ver extinta dívidas de quase 500.000,00€ e tem para pagar custas no valor de 5.863,54€.

Aliás, é essa “desproporção intolerável” naqueles casos concretos, que justificou a tomada de 
posição dos tribunais superiores em relação à incondicionalidade aqui em causa (entretanto, refira -se 
que a reclamante não indica onde se encontram os acs. do STA que refere, e apesar das pesquisas 
efectuadas, não se logrou encontrar os mesmos).

Assim, porque aqui está longe de se verificar a necessária desproporção do montante da taxa 
de justiça com o custo do serviço prestado, e os resultados pretendidos com esse serviço, nesta parte 
não deverá proceder a reclamação apresentada.

(…)».
Analisados os autos, constatamos que as liquidações impugnadas têm o valor de 471.431,15€, sendo 

que a taxa de justiça aplicada aos autos foi de 6.343,28€ e as custas em débito ascendem a 5.863,54€.
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Ora, se por um lado a conta de custas está elaborada nos termos legalmente previstos, por 
outro, não existe desproporcionalidade, quanto mais manifesta, entre o serviço público prestado 
e a taxa aplicada.

Conclui -se, portanto, como o Exm.º Procurador da República, que, não existindo despro-
porção intolerável entre o serviço público prestado e a taxa de justiça exigida, as normas que 
determinaram a taxa de justiça aplicada, não enfermam de qualquer inconstitucionalidade.

Nestes termos, indefiro a presente reclamação, mantendo a conta de custas reclamada” (…).
3 – DO DIREITO
Nos presentes autos, no essencial, o que se discute é, se as normas do artº 13º do Código das Custas 

Judiciais (CCJ) bem como a tabela do anexo I são ou não inconstitucionais e bem assim o disposto no 
artº 73ºB. Mais concretamente discute -se se, a interpretação destas normas de acordo com o entendi-
mento expresso pela recorrente de que nos processos judiciais tributários de 1ª instância não se deve 
aplicar um limite às custas como acontece expressamente para os processos judiciais administrativos, 
nos termos do artº 73ºB do CCJ.

Na decisão recorrida o tribunal a quo entende que a conta foi elaborada de acordo com a lei, não 
havendo desproporção intolerável entre o serviço público prestado e a taxa de justiça exigida, logo, 
não ocorreu qualquer aplicação do CCJ de forma inconstitucional.

Por seu lado a recorrente entende que existe inconstitucionalidade material das referidas normas 
do CCJ, se interpretadas no sentido da não aplicação ao processo tributário de qualquer limite para as 
custas a pagar, por violação dos princípios da proporcionalidade, igualdade e não discriminação, e ainda 
do principio do acesso aos tribunais. Entende ainda a recorrente que há inconstitucionalidade orgânica 
pois que a taxa a ser aplicada como foi, não existe uma relação adequada entre o valor da prestação que 
lhe está subjacente, logo estaríamos perante um imposto e não uma taxa e então o governo não tinha 
competência para legislar, mas sim a Assembleia da República.

O Ministério Público neste Supremo Tribunal entendeu/pronunciou -se nos termos supracitados.
Ao caso dos autos em que o início do processo de impugnação judicial teve lugar em 20.01.2004 

aplica -se o regime de custas do Código das Custas Judiciais (com as alterações introduzidas pelo DL 
n.º 324/2003, 27 Dezembro  - arts.14º nº1 e 16º nº1.

É exacto, que o entendimento propugnado pela recorrente tem expressão actual no Regulamento das 
Custas Processuais, onde se estabelecem limites máximos para as taxas de justiça aplicáveis (Tabelas I 
a IV anexas ao Regulamento) RCC aprovado pelo DL n.º 34/2008, 26 Fevereiro com subsequente 
alterações até à Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro.

É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que o limite 
máximo de € 250.000 para efeitos de aplicação da taxa de justiça aplicado nas causas do processo ad-
ministrativo, prevista no artº 73ºB do CCJ, deve ser aplicado também às causas do processo tributário 
independentemente de se tratar de custas na 1ª instância ou nos tribunais superiores, por razões de 
coerência do sistema pois estamos a tratar matéria de custas aplicáveis na jurisdição administrativa e 
fiscal e ainda porque se assim não fosse estaríamos perante a violação dos princípios constitucionais 
da proporcionalidade e do acesso aos tribunais. Nesta linha de entendimento ver o acórdão do TCA 
SUL tirado no recurso n.º 2147/07 de 10.08.2007 em que fomos relator.

Neste sentido e por todos o acórdão do STA de 14 de Outubro de 2009, proferido no processo 
n.º 863/09 em que se refere:

“(…) Estabelece aquele artigo artigo 73.º -B do CCJ, no seu n.º 1, que nas causas do processo 
administrativo, cujo valor seja superior a € 250.000, o excesso não é considerado para efeitos do 
cálculo do montante da taxa de justiça do processo, acrescentando -se no n.º 2 que o mesmo se aplica 
igualmente aos recursos em processo judicial administrativo e em processo judicial tributário cujo 
valor seja superior a € 250.000.

É certo que como bem se refere na decisão recorrida o limite máximo fixado no artigo 73.º -B do 
CCJ se aplica, sem dúvida, em recursos em processos judiciais administrativos e tributários (n.º 2).

Recursos esses que são recursos jurisdicionais, ou seja, recursos em processos judiciais tenden-
tes a revogar ou a alterar decisões judiciais (v. Salvador da Costa, in CCJ anotado e comentado, em 
anotação ao referido n.º 2 do artigo 73.º -B), o que não é o caso do recurso previsto nos artigos 89.º -A, 
n.º 7 da LGT e 146.º -B do CPPT.

E que no n.º 1 do citado artigo apenas se fala em “causas do processo administrativo” e não 
em causas do processo tributário. Todavia, será que o legislador quis, de facto, estabelecer apenas 
um limite máximo para efeitos de custas nas causas do processo administrativo e não já no processo 
tributário? Essa diferença de regime de custas, dentro da mesma jurisdição, acentuaria, a nosso ver, 
substancialmente a incongruência do sistema, onerando, de forma discriminatória, determinados 
processos com relação a outros, numa completa perca daquele equilíbrio interno ao sistema neces-
sário à observância dos princípios da proporcionalidade e da não discriminação. Por outro lado, o 
meio processual aqui em causa, embora apelidado de recurso assemelha -se mais, pela sua natureza e 
tramitação, sem dúvida, a uma acção administrativa especial e nessa perspectiva se poderia entender 
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incluído no âmbito do n.º 1 do artigo 73.º -B do CCJ. Mas ainda que assim se não entendesse, então, 
não teriam que ser aplicáveis aqui, por força do n.º 3 do mesmo preceito, as regras estabelecidas para 
as custas cíveis, designadamente o disposto no artigo 27.º do CCJ? Uma coisa é certa – sempre ha-
veria de se introduzir um elemento de moderação neste sistema de crescimento ilimitado do montante 
da taxa de justiça em função do valor da causa, sob pena de violação dos princípios constitucionais 
da proporcionalidade e do acesso ao direito e aos tribunais (v. acórdão deste STA de 11/04/2007, 
no recurso 1031/06, e acórdão do TC de 20/02/2008, no recurso 116/08). É que, como se refere no 
acórdão do TC citado, a inexistência de um tecto máximo a atender para efeitos de fixação da taxa de 
justiça e, consequentemente, a inexistência de um limite máximo para as custas a pagar, põe em causa 
o equilíbrio (adequação) que tem de existir entre os dois binómios a considerar por força do princípio 
da proporcionalidade: exigência de pagamento de taxa versus serviço de administração de justiça. 
O valor das custas a pagar a final em função do valor da causa, sem qualquer tecto máximo, possibi-
litaria a obtenção de valores que, como no caso dos autos, saem completamente fora dos parâmetros 
aceitáveis dentro daquela “justa medida” a equacionar entre a exigência de pagamento da taxa e o 
serviço prestado. Em suma, ao aceitar -se que o artigo 73.º -B do CCJ, no que respeita aos processos 
tributários, não estabelece um limite máximo para o valor da acção a considerar para efeitos de cálculo 
da taxa de justiça, tal preceito violaria, assim, os princípios constitucionais da proporcionalidade e 
do acesso aos tribunais. E, assim sendo, por coerência do sistema, há que aceitar que esse elemento 
de ponderação só pode ser o tecto máximo estabelecido no n.º 1 do artigo 73.º -B do CCJ, aplicável, 
por isso, quer às causas administrativas quer às causas tributárias.”

É nosso entendimento, à sombra da jurisprudência acabada de referir, em cuja fundamentação nos 
revemos, que o limite máximo estabelecido de € 250.000 para efeitos de aplicação da taxa de justiça, 
estabelecido para as causas do processo administrativo e previsto no artº 73ºB do CCJ, deve ser aplicado 
também às causas do processo tributário independentemente de se tratar de custas na 1ª instância ou 
nos tribunais superiores.

Tem razão a recorrente quando salienta que outra interpretação estaria ferida de inconstituciona-
lidade material. Uma vez que colhe provimento o recurso não se entende necessário analisar se a taxa 
em causa é um verdadeiro imposto ficando prejudicado o conhecimento da invocada inconstituciona-
lidade orgânica.

Assim é de conceder provimento ao recurso, revogando -se o despacho recorrido, que deverá ser 
substituído por outro que tenha em consideração a presente fundamentação/decisão.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder pro-

vimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que tenha em 
consideração o sobredito.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Embargos de terceiro. Hipoteca. Penhor.

Sumário:

Ainda que os bens de terceiro que estejam hipotecados a favor do exequente possam 
responder por determinada dívida e possam vir a ser penhorados na respectiva 
execução, por força do direito de sequela inerente aos direitos reais de garantia, 
tal penhora só poderá efectivar -se se o seu titular for parte passiva na execução, 
pelo que não o sendo têm legitimidade para deduzir com êxito embargos de terceiro, 
desde que verificados os respectivos pressupostos.

Processo n.º 847/11 -30.
Recorrente: Instituto Nacional da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Recorrido: A……………………. e mulher e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maças.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I  - RELATÓRIO
1. A……………………… e B…………………………. intentaram, no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Braga, incidente de embargos de terceiro contra o Instituto Nacional da Habitação, preten-
dendo o levantamento da penhora sobre a fracção autónoma designada pela letra “Z” de um prédio 
constituído em propriedade horizontal sito no lugar de Monte Alvar, Joane, V. Nova de Famalicão, 
inscrito na matriz sob o artigo 1717, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº. 248 -Z e 
que se encontra registado a seu favor através da inscrição G -1 (Ap. 34/050898).

2. Por sentença proferida, em 21 de Abril de 2009, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
foram julgados integralmente procedentes os embargos de terceiro, determinando -se o levantamento 
da penhora sobre a fracção autónoma.

3. Inconformado, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana recorreu para o Tribunal 
Central Administrativo Norte, concluindo o seguinte:

“1ª  - Nos termos do n.º 1 do artº 351º do CPC, é incompatível com a penhora a propriedade de 
terceiro sobre o imóvel, salvo se deva ceder em virtude das regras atinentes ao registo.

2ª O Recorrente, para garantia da dívida exequenda, constituiu duas hipotecas voluntárias (entre 
si e a anterior proprietária do imóvel, “Cooperativa Habitorre”), registadas a 21/07/89 e 01/03/90, 
cf. cotas/inscrições C -1 e C -2 da respectiva certidão da CRP competente.

3ª Os Recorridos, adquiriram o fogo dos autos por escritura lavrada a 5 de Agosto de 1994 no 1º 
Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, tendo efectuado o registo a 19/09/94, bem sabendo que 
sobre o mesmo existiam duas hipotecas voluntárias a favor do Recorrente, que não estavam canceladas.

4ª A hipoteca, confere ao credor, como direito real de garantia, o direito de ser pago pelo valor do 
bem hipotecado, pertencente quer ao devedor, quer a terceiro (caso dos Recorridos), precedendo os demais 
credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo (vide n.º 1 do artº 686º do CC).

5ª O bem pode ser transmitido, mas a garantia real existente sobre o mesmo acompanha -o (vide 
artºs 695º e 818º do CC).

6ª A hipoteca sobre o fogo dos autos foi constituída e registada pelo Recorrente em data muito 
anterior à sua aquisição e inerente registo pelos Recorridos.

7ª Nos termos do artº 24º do Dec -Lei n.º 202 -B/86, de 22 de Julho (Estatutos do INH), as certidões 
passadas pelo Instituto de que constem as importâncias de empréstimos ou outras prestações em dívida, 
têm força de título executivo e a sua cobrança coerciva é da competência dos tribunais tributários 
(posteriormente Serviços de Finanças através dos processos de execução fiscal).

8ª Posteriormente e após a revogação do Dec -Lei n.º 202 -B/86, pelo Dec -Lei n.º 223/2007, de 
30 de Maio, o ora Recorrente IHRU, I.P., sucedeu nas atribuições do INH, sucedendo -lhe em todos os 
direitos e obrigações (vide artº 21º deste diploma), consagrando o artº 17º deste diploma legal que as 
certidões passadas pelo Recorrente de que constem as importâncias de empréstimos ou outras presta-
ções em dívida, têm força de título executivo nos termos dos artigos 162º e 163º do CPPT e a cobrança 
coerciva de dívidas deste Instituto é efectuada através do processo de execução fiscal.

9ª O legislador sempre quis que a cobrança coerciva dos créditos do INH, ora IHRU, seguisse 
os termos do processo de execução fiscal, sendo a sua tramitação regulada pelo CPPT, assumindo 
aqueles créditos uma verdadeira natureza tributária ou equiparada.

10ª O Recorrente que tem a seu favor duas hipotecas sobre o fogo objecto de penhora, beneficia 
do direito de sequela sobre o bem, beneficiando do direito de a seguir e, se necessário, de executá -las 
com todas as consequências legais para satisfação do seu crédito, apesar de o bem já se encontrar no 
património dos Recorridos.

11ª Não está vedado ao Recorrente penhorar bens dos Recorridos onerados com hipotecas regis-
tadas anteriormente à aquisição, sem que estes tenham a posição processual de Executados.

12ª Da certidão de dívida, título executivo, emitido pelo Recorrente e que serviu de base a ins-
tauração da execução fiscal contra a Cooperativa -devedora, objecto de financiamento, jamais poderia 
constar o nome dos Recorridos, por estes não serem devedores ao Instituto.

13ª O Recorrente só pode intentar execução fiscal contra o seu devedor (A “Cooperativa Habi-
torre”), embora ex vi da existência das hipotecas sobre o fogo dos terceiros Recorridos, aquele possa 
ser objecto de penhora e consequente venda.

14ª Tudo isto, sem prejuízo do eventual direito de regresso que os Recorridos tenham ou venham 
a ter sobre a Executada -devedora (“Cooperativa Habitorre”).

15ª Este entendimento já foi perfilhado pelo TCAN, no Acórdão proferido em 28/02/2008, nos autos 
de embargos de terceiro sob o n.º 1187/04.9BEBRG, no qual se discutia a mesma questão de Direito.

Termos em que deverá a sentença recorrida ser revogada e como consequência os embargos com 
o sinal dos autos serem julgados improcedentes por não provados, mantendo -se a penhora e devendo 
a execução fiscal continuar os seus termos até final.”

4. Não foram apresentadas contra -alegações.
5. Por Acórdão do TCAN de 22 de Junho de 2011 (fls. 320 e segs.) decidiu -se declarar aquele 

Tribunal incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e competente, para o 
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efeito, a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pelo que o Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana requereu a remessa dos autos para este Tribunal.

6. O Magistrado do Ministério Público emitiu Parecer no sentido da improcedência do recurso 
com base no Acórdão do STA, de 29/9/2010, proc. n.º 0266/2010.

7. Colhidos os vistos, cumpre decidir em conferência.
II – FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida deu como assentes os seguintes factos:
“Matéria de facto provada:
1 - No dia 05/08/1994, mediante escritura pública celebrada no 1º Cartório Notarial de Vila 

Nova de Famalicão, os embargantes adquiriram à Habitorre Cooperativa CAL, a fracção autónoma 
designada pela letra “Z” de um prédio constituído em propriedade horizontal sito no lugar de Monte 
Alvar, Joane, V. Nova de Famalicão inscrito na matriz sob o artigo 1717, e descrito na C. A. Predial 
sob o n.º 248 -Z, que se encontra registada a seu favor;

2 - Os embargantes detêm a dita fracção há mais de 15 anos, tendo -o ocupado na fase final da 
sua construção, nela fazendo obras e melhoramentos, pagando as contribuições devidas, usufruindo de 
todos os seus frutos e rendimentos ininterruptamente, passando a exercer sobre ela uma posse pública, 
pacífica, contínua, titulada e de boa fé, onde residem desde Julho de 1989 até à presente data;

3 - No dia 6/9/2004, foram notificados que tal prédio foi penhorado nos autos de execução fiscal 
0450 -96/100235.0, sendo certo que os embargantes não são partes nesse processo;

4 - Em 17 de Janeiro de 1991, foi registada na Conservatória de Registo Predial de Vila Nova de 
Famalicão, hipoteca voluntária a favor do INH, ora exequente.

Matéria de facto não provada;
Inexiste.
Fundamentação da matéria de facto provada e não provada:
A matéria de facto dada como provada, genericamente aceite ou não contestada pelas partes, 

assenta na prova documental disponível.
Inexiste matéria dada como não provada, por nada mais ter sido alegado com interesse para a 

decisão da causa, para além do que ficou dado como provado”.
2. DE DIREITO
2.1. Da questão a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Braga, que julgou procedentes os embargos de terceiro deduzidos pelos embargantes com vista ao 
levantamento da penhora constituída sobre a fracção autónoma designada pela letra “Z” de um prédio 
constituído em propriedade horizontal sito no lugar de Monte Alvar, Joane, V.Nova de Famalicão, ins-
crito na matriz sob o artigo 1717, e descrito na C. A. Predial sob o n.º 248 -Z, que se encontra registada 
a seu favor, determinando -se o levantamento da penhora sobre a fracção autónoma. Para tanto ponderou 
o Mmº Juiz “a quo”, seguindo jurisprudência vazada no processo 31/05.4BEBRG, entre o mais, que:

• “(…) está vedado ao exequente penhorar bens de terceiro ainda que onerado com hipoteca a 
seu favor sem que o terceiro tenha a posição processual de executado, por imposição decorrente dos 
arts. 56º, nº2 e 821º n.º 2 do CPC, aplicáveis, neste particular, em matéria de execução fiscal por força 
do disposto no art. 2º alínea e) do CPPT;

• Ocorrendo tal penhora, é legítimo ao proprietário embargar de terceiro, pedindo o levantamento 
da penhora, uma vez que é esse um dos meios próprios para reagir contra uma penhora subjectivamente 
ilegal por parte de quem seja titular de direito incompatível com a penhora, como é o caso, manifesta-
mente, do direito de propriedade”.

Contra esta orientação se insurge o recorrente, argumentando, em síntese, que da certidão de dívida, 
título executivo, emitido pelo Recorrente e que serviu de base à instauração da execução fiscal contra 
a Cooperativa -devedora, objecto de financiamento, jamais poderia constar o nome dos Recorridos, 
por estes não serem devedores em relação ao recorrente. No entanto, alega que tendo a seu favor duas 
hipotecas sobre o fogo objecto de penhora, constituídas e registadas em data anterior à sua aquisição e 
posterior registo pelos recorridos, beneficia do direito de sequela sobre o bem, gozando do direito de 
o seguir e, se necessário, de executar as hipotecas, com todas as consequências legais para satisfação 
do seu crédito, apesar de o bem já se encontrar no património dos recorridos.

Defende, em suma, o recorrente que não lhe está vedado penhorar bens dos Recorridos onerados com 
hipotecas registadas anteriormente à aquisição, sem que estes tenham a posição processual de Executados.

Em face do exposto, verifica -se que, de acordo com a sentença recorrida, reconhecendo embora 
que o recorrente goza do direito de sequela sobre o imóvel hipotecado, e que os mesmos podem vir a 
ser objecto de penhora no processo de execução, os embargos são legítimos e procedentes, uma vez que 
segundo “regra absoluta de direito processual (…) para serem penhorados bens de terceiro nos termos 
admitidos pelo direito substantivo é necessário que o seu titular seja parte passiva na execução”.
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Em sentido contrário, alega o recorrente que “não lhe está vedado penhorar bens dos Recorridos 
onerados com hipotecas registadas anteriormente à aquisição, sem que estes tenham a posição proces-
sual de Executados” (11ª conclusão).

Considerando o exposto e em face das conclusões, que são relevantes para aferir do âmbito e 
objecto do recurso, nos termos das disposições conjugadas constantes dos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1, 
do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT, a questão central que se discute nos presentes autos é a de sa-
ber se andou bem o Mmº Juiz “a quo” quando julgou legítimos e procedentes os embargos deduzidos 
pelos adquirentes de um prédio onerado com duas hipotecas, quando os mesmos não gozem da posição 
processual de partes no respectivo processo executivo.

2.2. Da legitimidade dos embargos deduzidos por terceiros que não disponham da posição pro-
cessual de partes no respectivo processo executivo

A questão tal como vem posta já foi decidida no Acórdão do STA, de 29/9/2010, proc n.º 0266/2010, 
cuja doutrina entendemos ser de sufragar, pelo que nos limitaremos a seguir de perto.

Os embargos de terceiro figuram entre os incidentes admitidos no processo de execução fiscal, 
regulados nos arts. 237º e 238º do CPPT e, em termos subsidiários, pelas disposições aplicáveis ao 
processo de oposição à execução [al. a) do n.º 1 do art. 166º e art. 167º do CPPT].

Assim, estabelece -se, no art. 237º, n.º 1, do CPPT que “quando o arresto, a penhora ou qualquer 
outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens ofender a posse ou qualquer outro 
direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência de que seja titular um terceiro, este 
pode fazê -lo por meio de embargos de terceiro”.

Por outro lado, refere, na redacção actual, o nº1 do art. 351º do CPC que “Se a penhora, ou 
qualquer acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens, ofender a posse ou qualquer 
direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular quem não é parte 
na causa(1), pode o lesado fazê -lo valer, deduzindo embargos de terceiro”, por contraposição com a 
anterior redacção do n.º 2 do revogado art. 1037º do mesmo CPC(2).

No caso dos autos, o recorrente, para garantia da dívida exequenda constituiu duas hipotecas 
voluntárias sobre o imóvel em causa (entre si e a anterior proprietária do imóvel, “Cooperativa Habi-
torre”), registadas a 21/07/89 e 01/03/90.

Posteriormente, os recorridos adquiriram o fogo dos autos por escritura lavrada a 5 de Agosto de 
1994, tendo efectuado o registo a 19/09/94, bem sabendo que sobre o mesmo existiam as duas hipotecas 
voluntárias a favor do recorrente e que não estavam canceladas.

O recorrente requereu a instauração do processo de execução fiscal contra a “Cooperativa Habi-
torre” para cobrança coerciva das quantias respeitantes a um financiamento a esta efectuado, incluindo 
capital e juros, tendo servido de base a essa execução os títulos (certidões) cujas cópias constam de 
fls. 38 e 39 dos autos.

Acontece que foi no âmbito desse processo executivo que veio a ser penhorado o prédio urbano 
questionado nos autos e que originou a dedução dos embargos invocando os embargantes a respectiva 
propriedade (por terem comprado à então proprietária “Cooperativa Habitorre” o prédio penhorado) e 
alegando, igualmente, terem sobre o mesmo posse pública, pacífica, contínua, titulada e de boa fé, há 
mais de 15 anos, por o terem ocupado logo na fase final da sua construção (cfr. a petição inicial).

A sentença recorrida, como se viu, afirmando embora ser indiscutível que por determinada dívida 
podem responder bens de terceiro que estejam hipotecados a favor do exequente e que esses bens podem 
vir a ser penhorados na execução, por força do direito de sequela inerente aos direitos reais de garantia, 
veio a julgar procedentes os embargos no entendimento de que, sendo essa uma regra de direito civil 
substantivo, ela não afasta a regra absoluta de direito processual constante do n.º 2 do art. 56º do CPC, 
segundo a qual, para serem penhorados bens de terceiro nos termos admitidos pelo direito substantivo 
é necessário que o seu titular seja parte passiva na execução.

Em sentido oposto alega o recorrente, como vimos, que tendo os recorridos adquirido o imóvel one-
rado com a hipoteca a seu favor, que a mesma lhe confere o direito de ser pago pelo valor do bem hipotecado, 
pertencente quer ao devedor, quer a terceiro (no caso os recorridos), precedendo os demais credores que 
não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo, nos termos do consagrado no art. 686º do CC.

Na verdade, o credor que tenha a seu favor uma hipoteca goza do chamado direito de sequela e, 
portanto, mesmo que o devedor que constitui hipoteca a favor do credor tenha alienado a coisa hipo-
tecada a terceiro, aquele goza do direito de a seguir e, se necessário, de a executar para satisfação do 
seu crédito não obstante já se encontrar no património de terceiro.

Apesar de não estarmos perante dívidas de natureza tributária, a lei faculta ao recorrido(3) o recurso 
ao Tribunal Tributário e a utilização do processo de execução fiscal para cobrança das suas dívidas, 
tendo força executiva as certidões de que constem as importâncias de rendas, empréstimos ou outras 
prestações em dívida, bem como os respectivos encargos, seguindo a cobrança o regime da execução 
fiscal. Nesta sequência, pode o recorrente lançar mão do disposto no n.º 1 do art. 157º do CPPT(4), 
segundo o qual «Na falta ou insuficiência de bens do originário devedor ou dos seus sucessores e se se 
tratar de dívida com direito de sequela sobre bens que se tenham transmitido a terceiros, contra estes 
reverterá a execução, salvo se a transmissão se tiver realizado por venda em processo a que a Fazenda 
Pública devesse ser chamada a deduzir os seus direitos.»
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Não se discute, pois, que assiste ao recorrente a faculdade de, prevalecendo -se da sequela caracte-
rística da garantia real, de que goza os eu crédito, de perseguir e reivindicar o referido imóvel, onde quer 
que ele se encontre, mesmo que esteja em poder de terceiro, podendo executá -lo em ordem a ser pago 
pelo respectivo valor da venda, uma vez que os recorridos respondem apenas pela dívida exequenda 
relativa ao bem transmitido. O que quer dizer que o imóvel em causa pode vir a ser penhorado no âmbito 
do processo de execução fiscal por força do direito de sequela inerente aos direitos reais de garantia.

Do acabado de expor não pode, porém, extrair -se qualquer ilação no sentido de que os embargos 
não sejam legítimos e devam ser julgados procedentes.

Com efeito, tal como ficou consignado na sentença recorrida, no processo executivo, as regras 
da legitimidade passiva sofrem um desvio em relação à regra geral, segundo a qual a execução deve 
ser instaurada contra o devedor ou contra quem como tal figure no título executivo, estando vedado 
ao exequente penhorar bens de terceiro ainda que onerados com hipoteca registada anteriormente à 
aquisição, sem que aquele tenha a posição processual de executado(5), por imposição legal decorrente 
dos arts. 56º, n.º 2, e 821º, n.º 2, do CPC. Segundo o primeiro preceito, “a execução por dívida provida 
de garantia real sobre bens de terceiro seguirá directamente contra este, se o exequente pretender fazer 
valer a garantia, sem prejuízo de poder desde logo ser também demandado o devedor”. Esta norma 
decorre do princípio geral de que não é possível a penhora de bens pertencentes a pessoa que não tenha 
a posição processual de executado e que encontra consagração no art. 821º, n.º 2, do CPC segundo 
o qual, nos casos especialmente previsto na lei, podem ser penhorados bens de terceiro, desde que a 
execução tenha sido movida contra ele”.

Neste sentido, pode ler -se no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 29/9/2010, jurisprudência 
perfeitamente transponível para o caso dos autos, que “(…) independentemente da questão de saber se, 
como afirma a sentença, o exequente devia instaurar a execução contra aquele que adquirira o imóvel, 
uma vez que assim não sucedeu, sempre a execução teria que reverter contra os embargantes e então, 
investidos estes na qualidade de executados, proceder -se à penhora do imóvel onerado com a hipoteca.

Assim se observando, como refere a sentença, o princípio geral constante do n.º 2 do art. 821º 
do CCivil, de que não é possível a penhora de bens pertencentes a pessoa que não tenha a posição de 
executado: «nos casos especialmente previstos na lei, podem ser penhorados bens de terceiro, desde 
que a execução tenha sido movida contra ele».

Regime este que, relevando apenas em sede processual, não afasta o direito de sequela decorrente 
do direito real de garantia derivado da hipoteca, por força do qual o credor hipotecário pode perseguir 
a coisa adstrita especificamente ao cumprimento da obrigação, por meio de hipoteca, ainda que ela 
pertença a terceiro, no momento da execução (cfr. arts. 601º, 686º e 818º do CCivil).

Atente -se, aliás, na referência a este propósito feita no preâmbulo do DL 329 -A/95, de 12/12, 
transcritas na sentença recorrida e na doutrina nela também referenciada.

Em suma, acolhendo, neste âmbito, a fundamentação da sentença recorrida, diremos que embora os 
bens de terceiro que estejam hipotecados a favor do exequente possam responder por determinada dívida 
e possam vir a ser penhorados na respectiva execução, por força do direito de sequela inerente aos direi-
tos reais de garantia, tal penhora só poderá efectivar -se se o seu titular for parte passiva na execução”.

Em face do exposto, tendo a sentença recorrida, por aplicação da jurisprudência mencionada, 
admitido e julgado totalmente procedentes os embargos, não merece qualquer reparo, devendo manter-
-se, improcedendo, nesta sequência, o presente recurso.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida, julgando -se inte-
gralmente procedentes os embargos com o consequente levantamento da penhora.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Ascensão Lopes.

(1) (Em face desta actual redacção, cremos não ser de aplicar ao caso a jurisprudência constante dos acs. do STA, de 
14/5/97, rec. n.º 21230, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 9/10/2000, págs. 1398 a 1403, bem como dos acs. 
de 19/1/94, 1/10/97 e 5/11/97, nos recs, nºs. 016652, 021528 e 021527, respectivamente.)

(2) (O preceito tinha a seguinte redacção: «Considera -se terceiro aquele que não tenha intervindo no processo ou no acto 
jurídico de que emana a diligência judicial, nem represente quem foi condenado no processo ou quem no acto se obrigou.»)

(3) (Com efeito, a lei faculta ao INH (actual Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana) o recurso ao Tri-
bunal Tributário e a utilização do processo de execução fiscal para a cobrança das suas dívidas (cfr. o art. 24º do Decreto -Lei 
n.º 202 -B/86, de 22/79).)

(4) (No Acórdão do STA, de 25 de Fevereiro de 2012, recurso n.º 916/11 -30 ficou consignado que dos arts. 157º a 160º do 
CPPT emerge o princípio geral de que a reversão é o mecanismo que a Administração fiscal utiliza quando quer redireccionar 
a execução contra pessoa diferente do executado originário.)

(5) (No sentido de que, “nas execuções por dívidas providas de garantia real, é, em regra, de entender que para ficar 
assegurada a legitimidade dos executados importa que ambos sejam demandados”(cfr. os Acórdãos do S. T. J. de 27/3/1984, 
B.MJ, 335, p. 259 e de 12/12/96, no processo n.º 96B383).) 
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 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Reclamação de créditos. Arresto. Título executivo.

Sumário:

 I — Na verificação e graduação de créditos em execução fiscal, o arresto não conver-
tido em penhora confere ao arrestante preferência igual à que dá a penhora.

 II — Não estando o credor na posse de título executivo, a única forma que tem para que 
lhe sejam concedidos os poderes processuais dos credores reclamantes é solicitar o 
incidente processual previsto no artigo 869º do CPC, requerendo que a graduação 
de créditos aguarde a obtenção do título executivo consubstanciado na sentença 
a proferir na acção que intentou ou que vai intentar contra o executado.

Processo n.º 1029/10 -30.
Recorrente: MIDSID — Sociedade Portuguesa de Distribuição S. A.
Recorrido: António Silveira Pinto e outras.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. MIDSID – Sociedade Portuguesa de Distribuição S.A, identificada nos autos, interpõe 
recurso jurisdicional da sentença que não reconheceu o crédito por si reclamado na execução fiscal 
n.º 2534800401000870 que corre termos no Serviço de Finanças de Cinfães contra António Silveira 
Pinto e mulher Maria Rosa Ferreira da Rocha.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) O crédito reclamado pela ora Recorrente no âmbito do processo de execução fiscal 

n.º 2534800401000870 e apensos foi objecto de rejeição, porquanto aquela reclamação se fundou na 
existência de um arresto registado, mas não convertido em penhora, perfilhando o tribunal a quo o 
entendimento de que o arresto não é uma garantia real.

b) O arresto é, para a lei civil, uma garantia geral (do cumprimento) das obrigações e, para a lei 
processual, um procedimento cautelar de garantia.

c) O artigo 865.º do C.P.C. estabelece como pressupostos da admissibilidade da reclamação de 
créditos a existência de garantia real sobre os bens penhorados e a existência de título executivo.

d) A Recorrente goza de garantia real sobre os imóveis penhorados no âmbito da execução fiscal, 
por força do registo da decisão de arresto, ainda que não convertido em penhora.

e) A favor da tese de que o arresto constitui uma verdadeira garantia real, ainda que não convertido 
em penhora, manifestam -se Menezes Cordeiro, Pires de Lima, Antunes Varela, Salvador da Costa e 
Abílio Neto.

d) De acordo com os ensinamentos dos Prof. Miguel Teixeira de Sousa e do Prof. Januário de Costa 
Gomes, é aplicável ao arresto o regime relativo à efectivação da penhora (cfr. artigos 838.º a 855.º do 
C.P.C.) e aos seus efeitos, nomeadamente o direito que o arrestante adquire a ser pago com preferência 
a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior (artigo 822.º do C.P.C.).

g) No caso sub judice, apenas está por cumprir o requisito formal atinente à existência do título 
executivo.

h) A falta de título executivo não constitui fundamento de rejeição da reclamação de créditos.
i) Nos termos do disposto no artigo 869º, n.º 1 do C.P.C., o credor que tenha acção pendente contra 

o executado e que, por esse motivo, ainda não dispõe de um título exequível, mantém os seus direitos 
no concurso com os demais, havendo lugar à suspensão da graduação de créditos relativamente aos 
bens sobre os quais incida a sua garantia.

j) O arresto, além de garantia processual, constitui uma verdadeira garantia real, de cariz anteci-
patório.

k) A “garantia real” e o “título executivo” são dois pressupostos distintos.
l) O título executivo em falta no caso sub judice e que permitirá à ora Recorrente procederá 

conversão do arresto em penhora será a sentença que vier a ser proferida em sede de acção declarativa 
de condenação, a qual corre termos sob o Proc. n.º 10047/05.5TBVNG, na 2.ª Vara Mista do Tribunal 
Judicial da Comarca de Vila Nova de Gaia.

m) O artigo 869º do C.P.C. regula a situação em que a credora é titular de um crédito que goza 
de garantia real sobre os bens penhorados (o arresto registado), mas não tem ainda um título exequível 
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quando se inicia a fase concursal de credores, não preenchendo o pressuposto do n.º 2 do artigo 865º 
do C.P.C. para a reclamação do seu crédito.

n) A ora Recorrente registou, junto da Conservatória do Registo Predial competente, o arresto 
sobre os imóveis penhorados, tendo intentado, nos termos legais, a competente acção declarativa, a 
qual não foi ainda objecto de decisão final, mantendo -se pendente.

o) A sentença recorrida, ao decidir que o arresto registado a favor da Recorrente não tem nenhum 
valor para efeito de preferência quanto ao pagamento do seu crédito, defrauda as suas legitimas ex-
pectativas quanto à recuperação do mesmo, despoja -a das suas garantias, revertendo todos os actos 
processuais e registais por si praticados a favor de credor diverso, o qual, em face de uma decisão 
distinta, não lhe preferiria, dado ser titular de uma garantia real posterior à sua.

p) O arresto confere uma verdadeira preferência de pagamento ao credor arrestante, que não sendo 
actual é potencial, garantindo que os bens arrestados se conservarão na esfera patrimonial do devedor 
até ao momento em que é reconhecido em definitivo o direito de crédito e está em condições de fazer 
converter aqueles bens em dinheiro para com ele se fazer pagar.

q) O artigo 822º, n.º 2 do C.P.C., fazendo retroagir a penhora à data do registo do arresto, possui 
cariz garantístico, não deixando margem ao intérprete para qualquer outra interpretação a não ser a de 
que o credor arrestante tem preferência de pagamento em relação aos demais credores com garantia 
real posterior.

r) Foi também na convicção de que o arresto é uma garantia real que o Serviço de Finanças de 
Cinfães, citou em Dezembro de 2008, a ora Recorrente, “na qualidade de credor com garantia real 
sobre o bem penhorado”, para reclamar o seu crédito no processo de execução fiscal.

s) É inaceitável a posição adoptada na sentença recorrida que rejeita a reclamação de créditos com 
base em arresto não convertido em penhora, em virtude de a mesma embargar a normal tramitação do 
processo executivo e atrasar a graduação do crédito por ele garantido.

t) Admitir e pactuar com uma decisão semelhante à recorrida traduz -se na denegação da Justiça 
e na negação do Estado de Direito.

u) Nas situações em que inexiste título executivo, o artigo 869.º, n.º 1 do C.P.C. manda que “a 
graduação dos créditos, relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde a obtenção 
do título em falta”.

v) Pelo requerimento intitulado “reclamação de créditos”, a ora Recorrente deu a conhecer ao 
processo de execução fiscal que era titular da garantia real de arresto sobre o imóvel penhorado, sobre 
a qual mantinha total interesse, até porque se encontra pendente a acção declarativa de condenação 
tendente à composição definitiva do litígio com os Executados.

ww) O requerimento de reclamação de créditos configura, pois, na ausência de título executivo, o 
requerimento a que alude o citado artigo 869º, n.º 1 do C.P.C., razão pela qual a douta sentença recorrida 
se deveria ter pronunciado sobre a questão suscitada em sede de impugnação.

x) Os Executados, devidamente notificados da reclamação/requerimento apresentado pela ora 
Recorrente, nada disseram a propósito da existência/inexistência do crédito reclamado.

y) Nos termos do disposto no artigo 869º, n.º 3 do C.P.C., deverá considerar -se formado o título exe-
cutivo em falta e reclamado o crédito nos termos do requerimento apresentado pelo credor nas situações 
em que o executado nada diga, valendo o seu silêncio como reconhecimento da existência do crédito.

z) A reclamação de créditos apresentada pela ora Recorrente no processo de execução fiscal é 
admissível, devendo ser -lhe atribuídos os efeitos previstos no artigo 869º, n.º 1 do C.P.C. no que respeita 
ao momento da graduação concursal de credores quanto aos bens arrestados.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.
2. Na sentença considerou -se o seguinte:
A) Foi penhorada uma casa de habitação de dois andares, sita no Lugar de Paço, com superfície 

coberta de 51 m2 a confrontar de norte com caminho, de sul e nascente com Joaquim Pinto de Sousa 
e de poente com servidão, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Travanca sob o artº 83, 
concelho de Cinfães, descrito na Conservatória do Registo Predial de Cinfães sob o nº00015/280286 
 - auto de penhora de fls. 60;

B) E uma fracção autónoma destinada a habitação, designada por PIO, situada no rés -do -chão do 
corpo terceiro do edifício (corpo direito), composta por seis divisões, duas varandas a Poente, garagem 
individual situada no corpo do segundo edifício (corpo central), sinalizada por P11 e P12; P8  - A e 
P10  - A, sita em Campo Grande  - cavernas, com superfície coberta de 163,5m2, varandas com 14,20m2 
e garagem com 40,80m2, a confrontar de norte com a Rua capitão Salgueiro Maio, de sul e nascente 
com Avelino Cardoso de Sá e de poente com caminho, inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de Cinfães, sob o artº no 2350, fracção I, concelho de Cinfães, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Cinfães sob o n.º 01044/021294 -I  - auto de penhora de fls. 61;

C) Sobre esta fracção existem e estão registados os seguintes ónus: 1)  - Foi constituída uma 
hipoteca legal a favor da Fazenda Pública para garantia das dívidas exequendas nos processos de exe-
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cução fiscal referentes a IVA e Coimas  - cfr. Certidão de fls. 88 a 91; 2)  - Arresto registado a favor de 
MIDSID em 18.07.2005 (fls. 37).

D) Foi penhorado o Prédio composto de cultura de sequeiro com área de 530 m2, a confrontar 
de norte com estrada municipal, de nascente com Manuel Jesus Vasconcelos, de sul e poente com 
Anselmo Emites Vieira Vasconcelos, inscrita na matriz predial rústica da freguesia de Travanca, sob o 
artigo n.º 987, concelho de Cinfães, omisso na Conservatória do Registo Predial de Cinfães.

E) Foi penhora a quantia de 604,43 € referente é apólice de PPR E 8E5 da Companhia de Seguros 
Tranquilidade Vida, SA

F) A reclamante MIDSID tem o respectivo crédito (com acção proposta para obter esse reconhe-
cimento) acautelado por arresto não convertido em penhora.

3. Atento o teor da decisão recorrida e das conclusões da recorrente, estão em causa duas ques-
tões: (i) a de saber se o arresto não convertido em penhora constitui uma garantia real para efeitos de 
reclamação de créditos em execução fiscal; (ii) em caso afirmativo, se o silêncio do executado sobre o 
crédito reclamado formou um título exequível.

A sentença recorrida não admitiu o crédito reclamado pela recorrente com fundamento em que o 
arresto sobre o imóvel penhorado nos autos não tem a natureza de garantia real, dando como prejudi-
cada a apreciação da questão levantada pelo exequente quanto à falta de título executivo no termo do 
prazo para a reclamação.

Após ter exposto, de forma exaustiva, a divergência existente entre a doutrina e a jurisprudência 
do Supremo Tribunal de Justiça quanto à natureza do arresto, a sentença recorrida julgou em confor-
midade com essa jurisprudência, argumentando o seguinte: (i) o arresto é uma providência cautelar que 
“não se propõe dar realização directa e imediata ao direito substancial, visando apenas assegurar a 
eficácia da providência que, no futuro, irá definir, em termos definitivos, a relação jurídico litigiosa”; 
(ii) “sendo o arresto uma providência cautelar e, como tal, provisória, não lhe poderão ser aplicá-
veis os efeitos da penhora que não se compadeçam com esse carácter cautelar e provisório e que se 
destinam a produzir um efeito definitivo, como é o caso, da preferência no pagamento”; (iii) do n.º 2 
do artigo 822º do Código Civil, resulta que o “direito de ser pago com preferência decorre apenas da 
penhora e não do arresto convertido em penhora”.

São conhecidas as divergências na doutrina quanto à natureza do arresto como garantia real: uns, 
consideram que o arresto é uma garantia real (cfr. Antunes Varela, Direito das Obrigações, Vol. II, 7ª ed. 
pág. 469, nota 1; Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, Vol. II – reimpressão  - 1987, pág. 495 e 
Direitos Reais, reimpressão, pág. 771 e 772; Lebre de Freitas, Acção Executiva, 5ª ed. pág. 310 e Código 
de Processo Civil Anotado, II, 132; Anselmo de Castro, A Acção executiva singular, comum e especial, 
1977, 178; Amâncio Ferreira, Curso de Processo de Execução, 2005, 297; Salvador da Costa, O Concurso 
de Credores, 2ª ed. pág. 13; e Paulo Cunha, Da garantia nas obrigações, II, 157/158; outros, consideram 
que o arresto só é garantia real quando convertido em penhora (cfr. Penha Gonçalves, Curso de Direi-
tos Reais, 1993, 202 a 204; Pinto Duarte, Curso de Direitos Reais, pág. 246; Miguel Lucas Pires, Dos 
Privilégios Creditórios: Regime Jurídico e sua influência no concurso de credores, pág. 143; e Teixeira 
de Sousa, Acção Executiva Singular, 333, que parece ter mudado de opinião, nos Estudos sobre o Novo 
Processo Civil, Lex, pág. 236).

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a considerar que “face ao estatuído 
nos arts. 622.º, n.º 2, do Código Civil (que dispõe: “Ao arresto são extensíveis, na parte aplicável, os 
demais efeitos da penhora”) e 822.º, n.º 2, do mesmo diploma (“Tendo os bens do executado sido pre-
viamente arrestados, a anterioridade da penhora reporta -se à data do arresto”), onde se sustenta que o 
comando de a anterioridade da penhora se reportar à do arresto prévio, não teria sentido prático, se o 
arresto valesse “a se” como garantia real” (cfr. Acs. de 21/11/06, proc. n.º 06A2980, de 8/6/2006, proc. 
n.º 06A1532 e de 375/2007, proc. n.º 07B747).

A jurisprudência do STA, bem conhecedora desta divergência, tomou partido pelo entendimento 
que se lhe afigurou «maioritário», considerando que o arresto não convertido em penhora “tem prefe-
rência no pagamento do seu crédito pelas forças do bem arrestado”. O principal argumento utilizado 
pelo Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de que as expressões “parte aplicável” (nº 2 do art. 622º) e 
“anterioridade da penhora” (nº 2 do art. 822º) contêm uma negação de que o arresto confira preferência 
antes da conversão em penhora, é afastado no seguintes termos: “Não é controvertido que o arresto e 
a penhora são dois institutos diferentes, apesar de próximos. Um e outro produzem os efeitos que a lei 
lhes atribui. Donde se retira que quando o arresto é convertido em penhora deixa de interessar saber 
quais são os efeitos do arresto. A partir da conversão em penhora já não há arresto, mas penhora. 
Os efeitos do arresto convertido em penhora são, consequentemente, os da penhora. Com a vantagem, 
para o arrestante, da sua retroacção ao momento do arresto. Nem de outro modo se compreenderia, 
pois se não houvesse a falada retroacção o arrestante sairia prejudicado com a conversão em penhora: 
esta, sendo necessariamente posterior, colocá -lo -ia em desvantagem absoluta (face à sua anterior 
preferência) e relativa (perante os demais credores). Assim, quando a lei indica quais são os efeitos 
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do arresto, não está a referir -se aos do que já foi convertido em penhora — estes são já da penhora, 
e não do arresto — mas aos do arresto não convertido em penhora”.

Deste modo, considera -se que, na verificação e graduação de créditos por apenso a execução 
fiscal, o arresto não convertido em penhora confere ao arrestante preferência igual à que dá a penhora, 
porque, «o artigo 622º do Código Civil, ao atribuir ao arresto, «na parte aplicável, os demais efeitos 
da penhora», não pode estar a referir -se senão ao arresto antes de convertido em penhora; já que, 
após tal conversão, deixa de ter cabimento falar nos efeitos do arresto, para só importarem os da 
penhora. E porque o artigo 822º n.º 1 do mesmo diploma confere ao exequente «o direito de ser pago 
com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior». Ao exequente e, acres-
centamos nós, ao arrestante, por força da equiparação do artigo 622º. A lei não hierarquiza o arresto 
e a penhora, não define os contornos daquele como garantia menor relativamente à penhora. Ambos 
conferem a mesma preferência, qualquer deles cedendo perante direitos reais de garantia anteriores» 
(cfr. ac. de 15/2/2007, rec n.º 01131/06).

O n.º 2 do artigo 406º do CPC e o n.º 2 do artigo 622º do Código Civil são claros no sentido de 
que são aplicáveis ao arresto as disposições relativas à penhora, e por conseguinte, são -lhe aplicáveis 
as normas relativas aos bens penhoráveis, as relativas ao regime de efectivação da penhora e também 
as que estatuem sobre os seus efeitos, entre elas, a que confere ao arrestante o direito de ser pago com 
preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior (art. 822º do CCv). Como 
refere Anselmo de Castro, o efeito da preferência é aplicável ao arresto, pelo que «não são possíveis, 
assim as dúvidas que anteriormente se levantavam por falta de uma clara e explícita disposição que 
atribuísse ao arresto o efeito da preferência independentemente da sua conversão em penhora. A opi-
nião dominante, que era negativa, conduzia à inutilização do arresto quando não fosse possível ao seu 
titular convertê -lo a tempo em penhora e a verdadeiros desajustamentos no sistema legal, v.g. de gozar 
de preferência a hipoteca judicial e não o arresto, apesar de institutos com a mesma finalidade» (cfr. 
ob. cit. pág. 178).

Sendo o arresto uma causa legítima de preferência, o problema dos autos já não é de falta de ga-
rantia real, até porque a jurisprudência deste Tribunal tem vido a interpretar em sentido amplo a norma 
do n.º 1 do artigo 240º do CPPT, mas sim da falta de título executivo.

Esta questão, que ficou prejudicada na sentença recorrida pela solução dada ao litígio, tem que ser 
apreciada a partir do momento em que se considera que o arresto é uma garantia especial que preenche 
um dos requisitos da reclamação de créditos. Seja por imposição do n.º 2 do artigo 715º do CPC, uma 
vez que se dispõe dos elementos necessários, seja porque o recorrente a suscitou nas alegações, impõe-
-se averiguar se o recorrente podia reclamar o crédito garantido pelo arresto.

Nos termos do n.º 2 do artigo 865º do CPC, aplicável à execução fiscal pela remissão do artigo 246º 
do CPPT, «a reclamação tem por base um título exequível». Os pressupostos essenciais da reclamação 
de créditos pelos credores preferentes ou com preferência de pagamento sobre os bens penhorados são 
assim, a titularidade de um crédito com garantia real sobre os bens penhorados – pressuposto material – e 
a disponibilidade de um título executivo – pressuposto formal. Significa isto que o reclamante tem de 
estar munido de garantia real sobre o bem penhorado e dispor de título exequível.

No caso dos autos, quando a recorrente reclamou o crédito ainda não dispunha de título executivo 
porque, como alegou e demonstrou, tinha pendente no Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia uma 
acção contra o executado pedindo a sua condenação na quantia garantida pelo crédito reclamado. Não 
estando na posse de título executivo, a única forma que tinha para que lhe fossem concedidos os poderes 
processuais dos credores reclamantes era solicitar o incidente processual previsto no artigo 869º do CPC, 
requerendo que a graduação de créditos aguardasse a obtenção do título executivo consubstanciado na 
sentença a proferir na acção que intentou contra o executado.

Com efeito, não existindo título executivo, o reclamante não podia reclamar o crédito pura e 
simplesmente, nos termos do art.º 865.º nºs. 1 e 2 do Código de Processo Civil. Mas, a entender -se que 
goza de uma garantia real, podia socorrer -se da faculdade prevista no artigo 869.º, n.º 1, do mesmo 
diploma: “O credor que não esteja munido de título exequível pode requerer, dentro do prazo facultado 
para a reclamação de créditos, que a graduação de créditos, relativamente aos bens abrangidos pela 
sua garantia, aguarde a obtenção do título em causa”. Como afirma Amâncio Ferreira, «por vezes, o 
credor, na altura da abertura do concurso, não se encontra munido de título executivo, apesar de o seu 
crédito gozar de garantia real sobre os bens penhorados. É o que ocorre quando o crédito é privilegiado 
ou se encontra assegurado mediante arresto ou direito de retenção. Num quadro destes, deve o credor, 
dentro do prazo facultado para a reclamação dos créditos, requerer que a graduação dos créditos, re-
lativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde até que ele obtenha o título em falta» (cfr. 
Curso de Processo de Execução, Almedina, Coimbra 9º ed. pág. 325; de igual modo, ac. do STA de 
29/1/2003, rec. n.º 0608/02).

Ora, no caso dos autos, o reclamante não requereu, dentro do prazo de reclamação, que a recla-
mação de créditos aguardasse a sentença condenatória a proferir na acção que havia intentado contra 
o executado. Se o tivesse feito, poderia ter -se formado título executivo judicial impróprio se, após 
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notificado para se pronunciar no prazo de 10 dias sobre a existência do crédito invocado, reconhecesse 
a sua existência, sem prejuízo da sua impugnação pelo exequente e restantes credores (cfr. n.º 2 s 3 
do art. 869º do CPC). E se o executado negasse a existência do crédito, deveria o reclamante deduzir 
na acção pendente a intervenção principal provocada do exequente e dos credores interessados, nos 
termos do artigo 325º do CPC.

Não tendo havido o requerimento referido no artigo 869º do CPC, não se produziram os efeitos 
nele estabelecidos, e por conseguinte, o reclamante não tem título executivo, podendo ser proferida 
imediatamente sentença de graduação de créditos sem necessidade de se esperar que sentença a pro-
ferir na acção cível pendente seja junta os autos. Assim, o atraso na prolação da sentença não pode 
ser usado pelo reclamante como pretexto para o insucesso da sua reclamação. Podia pelo menos ter 
tentado lançar mão do mecanismo previsto no art.º 869.º n.º 1 do CPC. Se o não fez, só de si próprio 
se pode queixar.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, julgando em subs-
tituição, não reconhecer o crédito reclamado pela recorrente, dada a falta de título executivo.

Custas pelo reclamante, apenas na primeira instância.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Fundamentos de oposição. Nulidade da citação. Prazo estipulado no n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT. Falsidade do título executivo.

Sumário:

 I — O eventual incumprimento do prazo constante do n.º 1 do artigo 188º do CPPT 
não inquina de nulidade o acto de citação e também não constitui fundamento de 
oposição à execução fiscal.

 II — A falsidade do título executivo a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, enquanto fundamento válido de oposição à execução fiscal, é tão só a 
falsidade material do próprio título, a sua eventual desconformidade com o ori-
ginal, e não a eventual falsidade intelectual ou ideológica porventura traduzida 
na atestada desconformidade entre a realidade e o teor do título executivo.

  Não cabe em tal fundamento de oposição a invocação da falsidade do título exe-
cutivo por alegada não verificação dos pressupostos fácticos considerados pela 
entidade exequente na liquidação da taxa exequenda, de cuja falta de pagamento 
voluntário resultou a emissão do título executivo.

Processo n.º 1058/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Cruz & Companhia, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou totalmente improcedente a oposição à execução 
fiscal contra si instaurada, por dívidas ao Instituto da Vinha e do Vinho, respeitantes a taxas de promoção 
e juros de mora, no montante de € 74.668,75.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, não tendo sido, alegadamente, invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no nº. 1 do artigo 204.º do CPPT.
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B. A pretensão de oposição à execução da CRUZ & COMPANHIA respeita o elenco taxativo do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, 
razão pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C. Os vícios de ilegalidade da dívida exequenda que fundamentam a apresentação de oposição à 
execução aparecem exemplificados nas diferentes alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, sendo certo 
que, por forma a não violar o princípio constitucional de acesso ao Direito e aos tribunais, o legislador 
consagrou, na última dessas alíneas, um fundamento de carácter residual em que serão enquadráveis todas 
as situações que, não correspondendo a nenhum dos fundamentos elencados nas alíneas que o antecedem, 
não envolva a apreciação da legalidade da dívida exequenda, sendo provados apenas por documento.

D. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma e entre outros, os seguintes 
vícios: (i) a citação da executada fora do prazo estipulado no n.º 1 do artigo 188.º do CPPT; (ii) a fal-
sidade do título executivo que subjaz aos presentes autos de execução.

E. O primeiro dos vícios apontados pela CRUZ & COMPANHIA na sua petição de oposição é 
enquadrável, precisamente, na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

F. O desrespeito do prazo previsto no n.º 1 do artigo 188.º do CPPT, consubstancia um funda-
mento que não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa 
interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título, sendo provado, 
simplesmente, a partir de documento, sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação e consequente 
exigibilidade da dívida exequenda.

G. A falsidade do título executivo é expressamente enquadrável numa das alíneas do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT, em concreto, na respectiva alínea c).

H. Nos presentes autos ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental que este exprime, que pode influir nos termos da execução.

I. Ao julgar que, in casu, se verifica fundamento manifestamente improcedente e erro na forma de 
processo, o Tribunal a quo violou o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alíneas c) e i) do CPPT.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
1.3. O Recorrido, Instituto da Vinha e do Vinho, IP, apresentou contra -alegações, formulando as 

conclusões seguintes:
A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fiscal 

n.º 2704 2009 01009974, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de € 
73.734,46 devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a falsidade do título executivo.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a petição inicial 
de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de rejeição liminar por ‘não ter sido alegado algum dos 
fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º, e, ou, de ser ‘manifesta a improcedência’ – nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 1 do citado artigo 209.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário» – cfr. 
sentença recorrida (cit.).

C) O alegado atraso na instauração da execução em desrespeito pelo artigo 188.º, n.º 1 do CPPT tem 
natureza meramente disciplinar, pelo que não é susceptível de inquinar a respectiva citação de nulidade.

D) A nulidade da citação implica, nos termos do disposto no artigo 198.º, n.º 1 do CPC, que não 
tenham sido observadas as formalidades previstas na lei.

E) Das formalidades exigidas para a citação, minuciosamente discriminadas nos artigos 190.º e 
163.º do CPPT, não consta o respeito pelo referido prazo de 24 horas, de carácter meramente ordenador 
para os serviços competentes, indicado no artigo 188.º do CPPT, pelo que a alegação da ora Recorrente 
não tem qualquer apoio na letra da Lei Fiscal.

F) De acordo com a legislação aplicável, a taxa de promoção deve ser paga até ao último dia do 
mês seguinte àquele em que a taxa se torna exigível, mediante o preenchimento e entrega mensal no 
IVV do impresso de autoliquidação, aprovado pelo próprio IVV, o impresso Modelo 98 (cfr. artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio).

G) É a Recorrente – e não o IVV, ora Recorrido – quem autoliquida e procede ao pagamento 
das taxas de promoção devidas ao IVV nos termos legais, declarando, no impresso Modelo 98, qual 
a natureza a natureza dos produtos vínicos que produz/comercializa para efeitos da determinação da 
taxa aplicável.

H) Sendo a declaração, liquidação e pagamento dos tributos em apreço da inteira responsabilidade 
da ora Recorrente, se as afirmações constantes do título executivo são falsas (designadamente quanto 
à categoria dos produtos sujeitos ou isentos da taxa de promoção), deve -o a ora Recorrente às suas 
próprias declarações, já que o IVV se limitou a constatar os valores em dívida por esta inscritos nos 
impressos de autoliquidação que entregou.

I) Como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais superiores «a falsidade do título executivo, 
fundamento de oposição à execução fiscal vertido na alínea c) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, é a 
que decorre da discrepância entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de co-
brança que nele se diz estarem -lhe subjacentes» (Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 2010, proferido 
no recurso n.º 0667/09).
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J) In casu, os valores em dívida foram apurados relativamente aos impressos modelo 98 emitidos 
pela Recorrente, nos meses de Dezembro de 2008 a Fevereiro de 2009 (cfr. doc. n.º 2 junto à contestação), 
pelo que inexiste qualquer desconformidade entre o teor do título executivo e a base fáctico -documental 
cuja atestação nele se exprime, pelo que se tem por respeitado o disposto no artigo 372.º, n.º 2 do CC.

K) Ainda que assim não se entendesse, nos termos do artigo 204.º, n.º 1, alínea c) do CPPT, só é 
fundamento de oposição à execução a falsidade do título executivo «quando possa influir nos termos 
da execução» a qual deverá ser aferida «em função da actuação da entidade que dirige o processo de 
execução fiscal deve desenvolver (como, por exemplo, o montante dos bens a penhorar)» devendo 
ainda ser apreciada «na perspectiva do executado e as possibilidades que a lei lhe confere, de forma a 
entender -se que tal influência ocorre sempre que possam ser afectados os seus direitos de defesa (por 
exemplo, a indicação errada da proveniência da dívida, que pode afectar a possibilidade de serem in-
vocados fundamentos de oposição à execução, como estar paga a obrigação tributária, estar prescrita 
ou haver duplicação de colecta», o que não sucede in casu  - cfr. Jorge Lopes de Sousa, (Lisboa, 2007), 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, II Volume, p. 358, (cit.).

L) É notória a inexistência de fundamento para a dedução da presente oposição, pelo que a sen-
tença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida.

Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida no que 
respeita ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver extinto o processo de execução fiscal em 
que é executada, com as demais consequências legais.

1.4. O MP emite Parecer nos seguintes termos:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. A alegada nulidade da citação (no caso concreto por inobservância do prazo legal para proferi-

mento de despacho de instauração da execução no título executivo  - art. 188º n.º 1 CPPT) não constitui 
fundamento de oposição à execução; deve ser arguida no prazo da oposição perante o órgão da execução 
fiscal, sendo eventual decisão desfavorável susceptível de reclamação para o tribunal tributário (art. 198º 
nºs. 1 /2 CPC, art. 276º CPPT/acórdãos STA Pleno SCT 28.02.2007 processo n.º 803/04; 19.11.2008 
processo n.º 430/08; 17.12.2008 processo n.º 364/08, 6.05.2009 processo n.º 632/08; 24.02.2010 pro-
cesso n.º 923/08/Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e 
comentado 5ª edição 2007 Volume II p. 270).

Sem embargo, o prazo inobservado é meramente ordenador ou disciplinar, não inquinando de 
nulidade o acto de citação.

2. A falsidade do título executivo relevante como fundamento de oposição é a que resulta da 
desconformidade entre o teor do título e a base fáctico -documental cuja atestação nele se exprime, as 
divergências entre o teor do título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de cobrança 
que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os factos em relação aos quais ele tem 
força probatória plena, por poderem ser apercebidos pela entidade emissora (arts. 371º, n.º 1, e 372º, 
nºs 1 e 2, Código Civil).

Estará, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência entre o teor do título e os factos 
que não são objecto da percepção da entidade emitente (cf. Jorge Lopes de Sousa Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário anotado e comentado 5ª edição 2007 Volume II p. 357)

No caso concreto a recorrente, sob invocação da falsidade do título executivo, discorda da verifi-
cação dos pressupostos fácticos considerados pelo Instituto da Vinha e do Vinho na liquidação da taxa 
de promoção, de cuja falta de pagamento voluntário resultou a emissão do título executivo.

Esta discordância interessa à discussão da legalidade do acto tributário, cujo meio processual 
adequado é a impugnação judicial, a deduzir na sequência da notificação da recorrente para o citado 
pagamento voluntário (cf. petição arts. 23º e sgs. certidão fls. 31/32; art. 99º CPPT)

3. Rigorosamente, a invocação de causas de pedir consistentes em factos que não se subsumem a 
fundamentos legais de oposição à execução tem como consequência jurídica a absolvição da Fazenda 
Pública da instância (como se declara no segmento final do discurso jurídico, em contradição como a 
declaração de improcedência constante do dispositivo da sentença) e não a improcedência da oposição, 
a qual supõe o conhecimento do mérito da causa (art. 493º n.º 2 CPC/art. 2º alínea e) CPPT).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da absolvição da 

Fazenda Publica da instância.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. A sentença não especifica autonomamente matéria de facto.
Todavia, tal especificação também não se mostra necessária, face aos termos da decisão e aos res-

pectivos fundamentos (não ter sido alegado nenhum dos fundamentos de oposição admitidos na lei – no 
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art. 204º do CPPT – pois que relativamente aos alegados fundamentos consubstanciados na nulidade da 
citação, na nulidade do título, na nulidade do acto executivo e na falta de requisitos essenciais do título 
ocorre erro na forma do processo e quanto ao fundamento alegadamente consubstanciado na falsidade 
do título, o mesmo não se reconduz à falsidade prevista na al c) do n.º 1 do art. 204º do CPPT).

Com efeito a oposição veio a ser julgada improcedente com a fundamentação que, em síntese, é 
a seguinte:

1) Ocorre erro na forma de processo quanto aos invocados fundamentos relativos:
a) à nulidade da citação por não ter sido cumprido o disposto no art. 188º CPPT;
b) à nulidade do título executivo por dever ter sido aplicado o disposto no DL n.º 99/97 de 26/4, 

do qual se retira a exclusão da competência do Presidente do IVV para cobrar taxas;
c) à nulidade do acto executivo, por não se encontrarem preenchidos os requisitos previstos no 

art. 148º, n.º 2, alínea a) do CPPT, nomeadamente a existência de acto administrativo válido e eficaz, 
até porque o acto contido na notificação aludida no titulo executivo é invalido e foi já objecto de im-
pugnação judicial, a correr termos no TAF de Viseu;

d) à falta de requisitos essenciais do título executivo, concretamente os requisitos de exigibilidade, 
certeza, exequibilidade e liquidez, porquanto não foi indicada até quando foram calculados os juros 
vencidos, nem indica qualquer data para o cálculo dos juros vincendos.

2) Quanto ao fundamento atinente à alegada falsidade do título executivo, nos termos do disposto 
no n.º 2 do art. 372º do CC, não é o mesmo subsumível ao fundamento de oposição previsto na alínea c) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT, ou seja, não se reconduz ao “tipo de falsidade” que a lei prevê como 
fundamento de oposição à execução fiscal.

2.2. Do assim decidido discorda a recorrente delimitando, porém, o recurso, como resulta das 
respectivas Conclusões (cfr. nomeadamente a Conclusão D) à invocação de erro de julgamento, por 
parte da sentença, no que respeita às questões relativas:

 - à nulidade da citação da executada em desrespeito do prazo estipulado no n.º 1 do art. 188º do CPPT;
 - à falsidade do título executivo que subjaz aos presentes autos de execução.
E estas são, portanto, as questões a decidir no presente recurso.
3. Previamente, importa, contudo, referir desde já que embora no douto Parecer do MP se conclua 

que o recurso não merece provimento, mas, apesar disso, a sentença deve ser revogada e substituída por 
acórdão declaratório da absolvição da Fazenda Publica da instância, dado que a invocação de causas de 
pedir consistentes em factos que não se subsumem a fundamentos legais de oposição à execução tem 
como consequência jurídica a absolvição da Fazenda Pública da instância (como se declara no segmento 
final do discurso jurídico, em contradição como a declaração de improcedência constante do dispositivo 
da sentença) e não a improcedência da oposição, a qual supõe o conhecimento do mérito da causa (art. 
493º n.º 2 do CPC, subsidiariamente aplicável), não se vê que tal questão deva ser apreciada.

Com efeito, embora à luz do disposto no art. 14º do CPPT a intervenção do MP, em defesa da 
legalidade, possa abranger a pronúncia sobre as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no 
processo (art. 121º, n.º 1, do CPPT), arguir novos vícios do acto impugnado [al. b) do n.º 2 do art. 124º 
do CPPT], bem como a possibilidade de suscitar a regularização da petição, excepções, arguir nulidades, 
suscitar questões que obstem ao conhecimento do pedido e requerer a realização de diligências, não se 
nos afigura que a referida pronúncia constante do n.º 3 do dito Parecer se possa reconduzir à alegação 
de nulidade da sentença, nomeadamente por contradição entre os fundamentos e a decisão (nº 1 do 
art. 125º do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC).

É certo, por outro lado, que o erro na forma de processo (cfr. art. 199º do CPC), consiste em ter o 
autor usado de uma forma processual inadequada para fazer valer a sua pretensão e que a ocorrência, 
ou não, do mesmo deve aferir -se face ao pedido (pretensão) formulado na acção. Ou seja, a correcção 
ou incorrecção do meio processual utilizado pelo autor «afere -se pela pretensão de tutela jurisdicional 
que o mesmo pretende atingir; e a chamada inadequação ou inidoneidade do meio processual utilizado 
consiste, precisamente, na discrepância ou desarmonia entre a espécie processual de que se lançou 
mão e o propósito que, com ela, processualmente se visava atingir» (ac. do STA, de 28/3/12, rec. 
n.º 01145/11).

E visando a oposição à execução fiscal, em regra, a extinção (total ou parcial) dessa mesma execução 
fiscal (em regra, uma vez que a oposição pode também ter por finalidade a suspensão da execução – nos 
casos em que a exigibilidade da dívida está temporariamente suspensa), no caso, atentando na petição 
inicial da oposição e no pedido nela formulado a final, constata -se que a oponente pede que «sejam 
julgadas procedentes as nulidades suscitadas e/ou (caso assim não se entenda), declarar que o presente 
título executivo enferma de falsidade, com influência nos termos da execução, tudo nos termos e para 
os efeitos dispostos no Código de Procedimento e Processo Tributário, com as demais consequências 
legais, designadamente a extinção da execução».

Ora pedindo -se, embora em termos consequenciais, também a extinção da execução e sendo, em 
abstracto, a falsidade do título, uma causa de pedir que pode constituir fundamento válido de oposição, 
à luz do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, a não verificação dos factos integradores 
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dessa causa de pedir sempre haveria de levar à improcedência da oposição, como, aliás, consta do 
dispositivo da sentença.

4. Vejamos, portanto, as questões suscitadas pela recorrente.
4.1. Quanto à questão da nulidade da citação da executada em desrespeito do prazo estipu-

lado no n.º 1 do art. 188º do CPPT.
A sentença entendeu que o prazo de 24 horas, previsto no n.º 1 do art. 188º do CPPT, para ordenar 

a citação do executado, assume natureza meramente disciplinar, pelo que não pode a oponente dele 
lançar mão para obter a nulidade da citação.

Diferentemente, no entender da recorrente tal nulidade consubstancia um vício enquadrável na 
alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, por se reconduzir a um fundamento que não envolve a apreciação 
da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa interferência em matéria da exclusiva 
competência da entidade que emitiu o título, sendo provado, simplesmente, a partir de documento, e 
sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação e consequente exigibilidade da dívida exequenda), 
pelo que, assim sendo, a sentença enferma nesta parte de erro de julgamento ao considerar que a opo-
nente não podia dele lançar mão de tal dispositivo legal para obter a nulidade da citação.

Não se sufraga, porém, este entendimento.
O invocado n.º 1 do art. 188º do CPPT dispõe o seguinte:
«1. Instaurada a execução, mediante despacho a lavrar no ou nos respectivos títulos executivos 

ou em relação destes, no prazo de vinte e quatro horas após o recebimento e efectuado o competente 
registo, o órgão da execução fiscal ordenará a citação do executado».

Ora, da leitura da norma ressalta claramente que o que não se fixa aqui qualquer prazo para a 
realização da citação. O que aí se prevê é um prazo para instaurar a execução e ordenar a citação.

Daí que, ao invés do entendimento sustentado pela recorrente, o eventual desrespeito do prazo 
previsto neste normativo, não consubstancia fundamento de oposição à execução fiscal, não afectando 
a eficácia do acto de citação e, consequente, a exigibilidade da dívida exequenda.

Tal como diz a sentença, aquele prazo (24 horas) tem natureza ordenadora e disciplinar, sendo 
que, como salienta o Cons. Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado 
e Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação 4 ao art. 188º, pp. 359/360) o «não 
cumprimento deste prazo, se feito deliberadamente com o intuito de atrasar o processo de execução 
fiscal, poderá fazer incorrer os responsáveis pelo mesmo em responsabilidade subsidiária, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do art. 161º do CPPT. No entanto, este despacho, que constitui o momento da 
instauração da execução, não tem actualmente o relevo que tinha no domínio de vigência do CPT, pois 
o momento da instauração da execução não é, à face da LGT, um facto interruptivo da prescrição da 
obrigação tributária, como acontecia naquele Código (arts. 49º, n.º 1, da LGT e 34º, n.º 3, do CPT).»

Assim, como se escreve no ac. deste STA, de 16/11/2011, rec. n.º 0662/11, a ultrapassagem de 
tal prazo, por si só, «não tem qualquer efeito sobre a dívida, não implicando, nomeadamente, a sua 
extinção. A fixação daquele prazo tem exclusivamente a ver com a celeridade que se pretende para a 
execução fiscal (Celeridade que decorre da natureza das dívidas em cobrança na execução fiscal, …onde 
avulta a finalidade de arrecadação dos dinheiros públicos provenientes do sistema fiscal, destinados à 
satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e à repartição justa dos 
rendimentos e da riqueza (artigo 103º, n.º 1, da Constituição) e não assume relevância nem como causa 
de extinção, nem sequer de suspensão, da execução fiscal. O que significa que nunca o desrespeito por 
esse prazo poderia erigir -se em fundamento de oposição à execução fiscal.

A Oponente sustenta tese contrária, de que a violação desse prazo constitui fundamento de oposição 
à execução fiscal subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT. Manifestamente, não é assim. 
Pese embora o carácter residual desta alínea, à sombra da mesma só podem acolher -se situações que de 
algum modo se repercutam sobre a obrigação exequenda, extinguindo -a ou modificando -a o afectando 
a sua exigibilidade, o que, como vimos, não é o caso.

Assim, porque nunca a oposição à execução fiscal poderia proceder tal fundamento na violação 
do prazo fixado no art. 188º, n.º 1, do CPPT, o referido fundamento improcede» (no mesmo sentido, 
cfr., ainda, o ac. de 21/3/2012, rec. n.º 01119/11, em que estava em causa situação em tudo idêntica à 
dos presentes autos, e cuja fundamentação, estamos a seguir de perto).

Ao contrário, portanto, do alegado pela recorrente, a arguida nulidade da citação (no caso con-
creto por inobservância do prazo legal para proferimento de despacho de instauração da execução no 
título executivo  - art. 188º n.º 1 CPPT) não consubstancia fundamento de oposição à execução fiscal, 
não afectando a eficácia do acto de citação e consequente exigibilidade da dívida exequenda, sendo 
que, ainda que de nulidade se pudesse tratar, sempre teria que ser invocada, no prazo da oposição, 
perante o órgão da execução fiscal, sendo eventual decisão desfavorável susceptível de reclamação 
para o tribunal tributário (cfr. os nºs. 1 e 2 do art. 198º do CPC e o art. 276º do CPPT, bem como os 
arestos referenciados pelo MP, todos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA: acs. de 
28/2/2007, rec. n.º 803/04; de 19/11/2008, rec. n.º 430/08; de 17/12/2008, rec. n.º 364/08; de 6/5/2009, 
rec. n.º 632/2008 e de 24/2/2010, rec. n.º 923/08).
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E, assim, não podendo tal alegação constituir fundamento de oposição (pois que o objecto desta 
é, essencialmente, a extinção da execução, e a nulidade da citação não conduz a essa extinção), não 
pode o recurso proceder nesta parte.

4.2. Quanto à questão da falsidade do título executivo
4.2.1. A este respeito, a sentença considera que este fundamento atinente à alegada falsidade do 

título executivo, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 372º do CC, é manifestamente improcedente, 
por a falsidade alegada pela oponente não se subsumir ao fundamento de oposição previsto na alínea c) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT, ou seja, não ser o “tipo de falsidade” que a lei prevê como fundamento 
de oposição à execução fiscal.

Isto porque a falsidade aqui apontada é a material e ocorre quando o documento apresentado (o 
título executivo) revelar uma alteração em sua materialidade, discordante do original. E se é esta a única 
falsidade relevante como fundamento da oposição, está afastada a falsidade ideológica ou intelectual, 
porque é vedado, neste meio processual, pôr em causa se a dívida exequenda foi ou não legalmente 
liquidada, sendo ponto assente que na oposição não pode deduzir -se verdade dos factos nem conteúdo 
das declarações. Sabendo que título executivo é igual à certidão, o desconcerto entre este e o original 
certificado, aponta para a falsidade.

Mas no caso sub judicio não se alega sequer que a certidão de dívida, a titular execução fiscal em 
causa, sofra de alguma discordância entre os seus termos e o teor do acto administrativo subjacente. 
Na verdade, a oponente, não alega qualquer viciação material ou ideológica do título, por modo a 
torná-lo desconforme com a substância do acto administrativo que esse título se destina a documentar 
para efeitos de execução fiscal. E de todo o modo, não é este “tipo de falsidade” que a lei prevê como 
fundamento de oposição à execução fiscal.

Por seu lado, a recorrente alega que, como invocou na PI da oposição, o título executivo emanado do 
IVV atesta como tendo sido objecto da sua percepção factos que na realidade não o foram, que de parte 
alguma do processo administrativo é lícito retirar a conclusão constante do título executivo segundo a 
qual o vinho em causa foi movimentado sem ter sido paga a taxa de promoção devida ao IVV e que não 
há no processo administrativo qualquer evidência de que o vinho em causa tenha sido comercializado 
com destino a consumo, o que origina, ao menos, a dúvida fundada sobre se não se trata, conforme a 
oponente afirma, de vinho expedido para o mercado único como matéria prima.

Vejamos.
4.2.2. A alínea c) do n.º 1 do art. 204º do CPPT dispõe, efectivamente, que constitui fundamento de 

oposição à execução fiscal a falsidade do título executivo, quando possa influir nos termos da execução.
Porém, esta falsidade consiste, na desconformidade do conteúdo do título face à realidade certi-

ficada, não sendo falso o título que reflecte correctamente o suporte de onde foi extraído, ainda que o 
conteúdo desse suporte seja, porventura, inverídico. Ou seja, a falsidade do título executivo a que se 
refere o citado normativo legal, enquanto fundamento válido de oposição à execução fiscal, é tão só a 
falsidade material do próprio título, a sua eventual desconformidade com o original, e não a eventual 
falsidade intelectual ou ideológica porventura traduzida na atestada desconformidade entre a realidade 
e o teor do título executivo.

Este fundamento de oposição não deve, portanto, confundir -se com a inveracidade dos pressu-
postos de facto da liquidação.

«A falsidade do título executivo, que se refere nesta alínea c) como fundamento de oposição à 
execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela jurisprudência do STA, apenas a que 
resulta da desconformidade entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de 
cobrança que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os factos em relação aos quais 
ele tem força probatória plena, por poderem ser apercebidos pela entidade emissora (arts. 371º, n.º 1, 
e 372º, nºs. 1 e 2, do Código Civil).

Estará, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência entre o teor do título e factos 
que não são objecto da percepção da entidade emitente.

A divergência entre o conteúdo do título e os referidos instrumentos que são a sua base fáctica, para 
além dos casos em que a entidade emitente não relata fielmente os factos de que se apercebe, poderá 
resultar também da falta de genuinidade do título (falsidade material), designadamente por o título não 
ter sido emitido por quem nele é indicado como emitente, ou por ter ocorrido alteração do conteúdo de 
um título originariamente genuíno, por aditamento, supressão ou substituição do seu teor levada a cabo 
por quem não é o seu emitente (Jorge Sousa, in CPPT anotado, Vol. II, págs. 357 e 358).

Neste sentido, podem ver -se, entre outros, os acórdãos desta Secção do STA de 15/1/03, in rec. 
n.º 1.696/02; de 4/6/03, in rec. n.º 596/03 e de 22/11/06, in rec. n.º 825/05).» (acs. deste STA, de 
16/11/2011, rec. n.º 0662/11 e de 21/3/2012, rec. n.º 01119/11, supra mencionados).

Ora, no caso dos autos, o que a recorrente vem dizer é que não existe dívida porque não existe 
prova de que o vinho tenha sido comercializado com destino ao consumo.

Matéria e factualidade que, todavia, têm a ver com a inexistência de facto tributário, ou seja, com 
ilegalidade que, a verificar -se, deve ser invocada em sede de impugnação judicial. Isto é, como bem 
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salienta o MP, a recorrente, sob invocação da falsidade do título executivo, articula factos que consubstan-
ciam apenas discordância na verificação dos pressupostos fácticos considerados pelo IVV na liquidação 
da taxa de promoção, de cuja falta de pagamento voluntário resultou a emissão do título em execução. 
Só que, esta discordância interessa à discussão da legalidade do acto tributário, cujo meio processual 
adequado é a impugnação judicial, a deduzir na sequência da notificação da recorrente para o citado 
pagamento voluntário (cfr. os arts. 23º e ss. da PI, a certidão de fls. 31/32 e o art. 99º do CPPT).

Ora, apesar de a alínea h) do n.º 1 do invocado art. 204º do CPPT possibilitar que a legalidade 
em concreto da liquidação se aprecie também em sede de oposição, tal possibilidade está limitada aos 
casos em que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, 
o que não é, manifestamente, o caso dos autos.

Mas, no caso, dado que não estamos perante nenhuma situação subsumível àqueles requisitos, 
está afastada a possibilidade de se considerar demonstrada, nos termos em que a recorrente a objectiva 
e representa, a falsidade do título executivo.

Neste contexto, e porque a apreciação da divergência invocada tem a ver com a legalidade da 
liquidação da dívida exequenda, só podendo ser apreciada em oposição à execução fiscal no âmbito de 
aplicação das als. a) e g) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, nas situações em tal discussão é possível e não 
na referida alínea c), bem andou a sentença recorrida ao concluir nesse sentido.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida, embora 

com a presente e em parte diferente fundamentação.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Fundamentos da oposição. Citação. Acto 
jurisdicional. Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos arti-
gos 26º alínea b), 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de 
recurso e respectivas conclusões, suscite qualquer questão de facto ou invoque, 
como suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados na 
decisão recorrida.

 II — No entanto quando está em causa a improcedência da oposição à execução fiscal 
por falta de invocação de um fundamento admissível de oposição, a questão que 
se coloca ao Tribunal é, em regra, uma questão exclusivamente de direito, que 
é a de saber se os fundamentos invocados se podem enquadrar em qualquer dos 
fundamentos legalmente admissíveis.

 III — Não contende com a natureza judicial do processo executivo fiscal o facto de a 
citação ser ordenada pelo chefe da repartição de finanças, já que tal despacho 
não se insere nos despachos jurisdicionais, não tendo por finalidade a composição 
de qualquer litígio.

 IV — Não tendo a primeira instância explicitado os factos que se deviam ter de conside-
rar como relevantes e provados, nomeadamente para apreciação dos fundamentos 
de oposição, é de determinar a ampliação da matéria de facto, se se suscitar a 
possibilidade de conhecimento em substituição, dado que o Supremo Tribunal 
Administrativo, como tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede 
de facto.

Processo nº. 1088/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.



1179

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Cruz & Companhia, com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 30 de Julho de 2011, que julgou improcedente 
a oposição à execução fiscal n.º 2704201109000011 por si deduzida, por não ter sido alegado algum 
dos fundamentos admitidos no artº 204º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário e por 
ser manifesta a sua improcedência.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, uma vez que, alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

B. A pretensão da CRUZ & COMPANHIA de oposição à execução da respeita o elenco taxativo 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, 
razão pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes vícios: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT; (ii) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor; (iii) a pendência de 
processo contencioso com efeito suspensivo.

D. O primeiro dos vícios apontados pela CRUZ & COMPANHIA na sua petição de oposição é 
enquadrável na última alínea do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT: a inconstitucionalidade invocada con-
substancia fundamento que, desde logo, não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia 
exequenda, nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu 
o título, sendo provada, simplesmente, a partir de documentos  - in casu, pelo documento de citação da 
CRUZ & COMPANHIA para a execução fiscal  -, sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação 
e consequente exigibilidade da dívida exequenda.

E. O segundo dos fundamentos invocados na petição de oposição que dá causa aos presentes autos, 
que se prende com a inexistência da taxa em questão nas leis em vigor/não autorização da cobrança da 
mesma taxa, tem cabimento expresso na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

F. É ilegal a cobrança coerciva de uma quantia proveniente de uma taxa inexistente ou cuja co-
brança não se encontra autorizada.

G. A ilegalidade invocada na petição de oposição não é a ilegalidade do acto tributário ou da li-
quidação da taxa de promoção dos meses de Agosto e Setembro de 2009: é, sim, a ilegalidade abstracta 
do tributo em causa.

H. O IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por decisão 
comunitária.

I. Nos termos do n.º 3 do artº 88 do Tratado CE (TCE), o Estado Português encontra -se inibido de 
executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de apreciação pela Comissão até à 
emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) o auxílio em causa  - cf. artº 88º, 
n.º 3, in fine, do TCE  -conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

J. A própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art. 88º do Tratado CE 
e remete para o art. o 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxílios 
ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários»  - cf. considerando n.º 147 do processo C 
43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação apresentada pelo IVV.

K. Até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período em questão, 
tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento  - a taxa de promoção  - não podem 
ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento da liquida-
ção, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de momento, 
juridicamente inexistentes.

L. A CRUZ & COMPANHIA pode invocar em juízo o efeito directo da proibição de execução 
constante do n.º 3 do artº 88º do TCE, para com isso fundamentar a ilegalidade da cobrança deste tri-
buto, o que fez nos presentes autos.

M. O IVV, ao solicitar a instauração de processo de execução fiscal, e a Administração Tributária, 
ao instaurá -lo, estão simultaneamente a violar uma norma de direito comunitário e a aplicar legislação 
que à data tem forçosamente de se considerar juridicamente inexistente (ou, pelo menos, como não 
estando a produzir efeitos, o que será equiparado à inexistência).

N. Tais factos constituem manifestos fundamentos de oposição à execução, enquanto atinentes com 
a ilegalidade abstracta do tributo, nos termos do disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

O. Não obstante o Tribunal a quo não se tenha ocupado da apreciação do mérito deste fundamento, 
é certo que tal fundamento não é “manifestamente improcedente”.

P. Não se procure argumentar, para sustentar uma eventual improcedência material deste funda-
mento (que, repita -se, não foi apreciada pelo Tribunal a quo) que, em Setembro de 2010, foi notificada 
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ao IVV a decisão final do referido procedimento de apreciação de auxílio estatal, decisão junta como 
documento n.º 3 pelo IVV na contestação apresentada nos presentes autos, pois que: para além do pró-
prio teor da decisão e para além de tal decisão ser uma decisão condicional e não ter ainda transitado 
em julgado (em face do recurso interposto pela República Portuguesa),

Q. Sempre será relevante notar que essa decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa de promo-
ção a partir da sua entrada em vigor e até 31 de Dezembro de 2006 (cf. ponto 133 da referida decisão, 
junta como doc. n.º 2 pelo IVV), sendo certo que, por um lado, a Comissão ainda não proferiu decisão 
relativamente à aplicação da taxa de promoção para além dessa data e, por outro lado, os presentes 
autos respeitam a uma execução fiscal instaurada para cobrança coerciva da taxa de promoção relativa 
ao período de Maio e Junho de 2009, período, portanto, desde logo não abrangido pela decisão referida.

R. No que respeita à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo  - fundamento 
que não foi apreciado pelo Tribunal a quo  -, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a entender que, 
nas situações em que a exigibilidade da dívida seja afectada por qualquer motivo não definitivo, mas 
meramente temporário, esse motivo possa ser invocado em sede de oposição à execução, que terá por 
objecto, então, a suspensão da execução”.

S. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento na disposição residual da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT. A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo 
invocada na petição inicial constitui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, 
nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

U. Não é manifesta a improcedência deste fundamento  - que não foi, sequer, liminarmente apre-
ciado na sentença ora posta em crise  - porquanto se encontra pendente processo de impugnação das 
liquidações em causa (processos ns. 330/10.3BEVIS e 458/10.0BEVIS) e o pedido de dispensa de 
prestação de garantia.

V. Não se verifica, in casu, qualquer erro na forma de processo, nem manifesta improcedência dos 
fundamentos alegados, devendo, em consequência, ser revogada a sentença recorrida e ser apreciado e 
conhecido pelo Tribunal a quo o mérito dos fundamentos alegados na petição de oposição».

II - A entidade recorrida, Instituto da Vinha e do Vinho, IP, apresentou contra -alegações pugnando 
pela manutenção do decidido em primeira instância e concluindo da seguinte forma:

«A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fiscal 
n.º 2704201109000011, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de € 71.503,06 
devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a inconstitucionalidade material e orgânica das normas 
do CPPT que autorizam a prática de actos de execução fiscal por órgãos de natureza administrativa e 
a não autorização de cobrança da taxa de promoção em crise.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a petição inicial 
de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de rejeição liminar por ‘não ter sido alegado algum dos 
fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º, e, ou, de ser ‘manifesta a improcedência’  - nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 1 do citado artigo 209.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário»  - cfr. 
sentença recorrida (cit.).

C) Os actos de natureza materialmente jurisdicional indicados no CPPT são a decisão (i) dos 
incidentes, (ii) dos embargos, (iii) da oposição à execução, (iv) dos recursos de actos praticados pelo 
órgão de execução, a verificação e graduação dos créditos e, por fim, (v) da anulação da venda cfr. 
artigo 151.º, n.º 1 do CPPT, pelo que a instauração da execução fiscal e a citação do executado não 
consubstanciam actos materialmente jurisdicionais, ao contrário do que alega a Recorrente.

D) Quer o STA, quer o Tribunal Constitucional já se pronunciou no sentido da admissibilidade 
constitucional da atribuição de competências para a prática de actos de natureza não jurisdicional por 
parte da Administração fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal  - cfr. Acórdãos do STA de 
19 de Fevereiro de 1992, proferidos nos recursos n.º 13763 e 13830, de 29 de Abril de 1992, proferido 
no recurso n.º 14123 e de 23 de Setembro de 1992, proferido no recurso n.º 14344 e do Tribunal Cons-
titucional n.º 465/91, de 1 de Dezembro de 1991 e n.º 331/92, de 1 de Outubro de 1992, posição que foi 
ainda reafirmada pelo mesmo Tribunal nos Acórdãos n.º 152/02, de 17 de Abril de 2002 e n.º 263/02, 
de 18 de Junho de 2002.

E) A instauração pela Recorrente da presente acção de oposição à execução, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não se encontrando, consequentemente, vedada ou suspensa a sua cobrança, não pode ser tida senão 
como a despropósito e totalmente improcedente.

F) Um auxílio não notificado à Comissão Europeia e objecto de investigação por parte daquela 
Instituição é tido como um «auxílio ilegal» apenas na acepção da alínea t), do artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, não exprimindo qualquer juízo quanto à 
incompatibilidade com o Direito Comunitário.

G) A Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) 
em 28 de Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo 
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que manifestamente não se verifica o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente»

III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso 
e com a seguinte fundamentação:

«l. Inconstitucionalidade material e orgânica (art.188º n.º l CPPT)
A natureza judicial do processo de execução fiscal não impede a prática pelos órgãos da admi-

nistração tributária de actos de natureza não jurisdicional, susceptíveis de recurso para os tribunais 
tributários (art. 103º LGT; art. 276º CPPT)

As matérias de natureza jurisdicional de onde emergem questões exigindo o proferimento de de-
cisão judicial estão elencadas em norma específica: CPPT: incidentes, embargos, oposição à execução, 
graduação e verificação de créditos (actualmente em sede de recurso de decisões proferidas pelo órgão 
da execução fiscal), reclamações dos actos materialmente administrativos (art.151º n.º 1 CPPT)

O acto de citação para a execução não tem a natureza de acto jurisdicional, na medida em que 
não exprime a resolução concreta de um conflito de interesses, na prossecução do interesse público 
da composição dos conflitos, instrumental da realização do direito e da justiça (sobre a distinção entre 
função jurisdicional e função administrativa cf. designadamente, acórdãos Tribunal Constitucional rrs 
104/85, 26.06.1985 e 449/93)

O Tribunal Constitucional e o STA -SCT firmaram jurisprudência no sentido da constitucionalidade 
das normas que atribuem à administração tributária competência para a prática de actos de natureza 
não jurisdicional no processo de execução fiscal, designadamente a citação do executado (art.188º n.º 1 
CPPT). (acórdãos Tribunal Constitucional n.º 465/91, 11 Dezembro 1991; n.º 331/92, 21 Outubro 1992; 
152/02, 17 Abril 2002; 263/02, 18 Junho 2002 disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt/acórdãos 
STA -SCT 19.02.1992 processos nºs 13 763 e 13 830; 29.04.1992 processo n.º 14 123; 23.09.1992 
processo n.º 14 344; 27.09.2000 processo n.º 24634; 16.06.2004 processo n.º 367/04)

2. Auxílio estatal ilegal
A decisão adoptada pela Comissão em 20 Julho 2010, no âmbito de um procedimento formal de 

exame de auxílios estatais ilegais, concluiu no sentido de que «os auxílios estatais à promoção gené-
rica do vinho e de produtos vínicos no território português executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho (com a redacção conferida pelo Decreto -Lei n.º 119/97,de 15 de Maio) são 
auxílios estatais compatíveis com o mercado interno na acepção do artigo 107º, nº3, alínea c) do TFUE 
em relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006» (decisão 
art.2º; doc. fls. 80/92)

A decisão da Comissão não abrange o período de incidência temporal das taxas em fase de cobrança 
coerciva (Maio /Junho 2010) pelo que a pendência do procedimento, em consequência da interposição 
pela República Portuguesa de recurso de anulação para o TGUE (doc. fls. 94), não projecta o seus 
efeitos na exigibilidade da taxa, em consequência de eventual suspensão de execução das medidas de 
auxílio estatal, financiadas pela taxa de promoção do vinho (art.108º nº3 TFUE)

A decisão da Comissão não exprime qualquer incompatibilidade dos diplomas legais que constituem 
o suporte normativo da taxa de promoção do vinho com o direito comunitário, em termos determinantes 
da sua ilegalidade, por aplicação do princípio do primado do direito comunitário.

3. Pedido de dispensa da prestação de garantia
Em abstracto o pedido de prestação de garantia adequada para obter a suspensão da execução 

fiscal pode ser formulado na petição de impugnação judicial para apreciação pelo tribunal tributário 
(art.103º nº4 CPPT)

Este regime é aplicável à oposição à execução (art.212º CPPT); por identidade de razão o tribunal 
tributário tem competência para apreciação de pedido de dispensa de garantia formulado na petição inicial.

No caso concreto a apreciação do pedido fica prejudicada por eventual acórdão que confirme 
a decisão de improcedência da oposição proferida no tribunal tributário, na medida em que elimina 
o fundamento da suspensão da execução: discussão da legalidade ou exigibilidade da dívida exe-
quenda

4. A alegada inconstitucionalidade da norma constante do art.188º n.º 1 do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário (reflectindo -se na exigibilidade da dívida exequenda) e a suspensão da 
exigibilidade da dívida exequenda na pendência do procedimento instaurado pela Comissão para exame 
formal da legalidade de auxílios estatais (art.188º nº3 TFUE),constituem fundamentos de oposição à 
execução (art. 204º n.º 1 al.i) CPPT)

A consequência jurídica da inverificação dos fundamentos alegados é a improcedência da oposição 
(conforme decretado no dispositivo da sentença), e não a absolvição da Fazenda Pública da instância, 
a qual pressupõe a recusa de conhecimento do mérito da causa (conforme errónea proposição inscrita 
no parágrafo final do discurso jurídico da sentença)».
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IV -O Excelentíssimo Relator que nos antecedeu suscitou (cf. fls. 164) a questão prévia da incom-
petência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para conhecimento do recurso, nos termos 
seguintes:

«CRUZ & COMPANHIA, LDA, interpôs o recurso para este Supremo Tribunal
Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente 

a oposição à execução fiscal n.Q -2704201001013114, do Serviço de Finanças de Tondela.
Nas conclusões das alegações do seu recurso jurisdicional, o Recorrente afirma, além do mais, 

que em Setembro de 2010 foi notificada ao IVV a decisão final de um procedimento de apreciação de 
auxílio estatal, que ainda não transitou em julgado por ter sido interposto um recurso pela República 
Portuguesa (conclusão P).

Poderá vir a entender -se que na sentença recorrida não se dá como assente nem mesmo de forma 
implícita que os factos alegados naquela conclusão correspondam à realidade.

Nestas condições, pode vir a concluir -se que a apreciação do presente recurso, quanto ao que é 
afirmado pela Recorrente na referida conclusão, envolve apreciação de matéria de facto.

Sendo assim, poderá vir a entender -se que o recurso não tenha por fundamento exclusivamente 
matéria de direito, com a consequente incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão 
da hierarquia, em face da repartição de competências que resulta dos arts. 280º, n.º 1, do CPPT e 26º, 
alínea b) e 38º, alínea a), do ETAF de 2002.

Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão da incompetência em razão 
da hierarquia deste Supremo Tribunal suscitada no douto despacho acima referido, veio a recorrente 
responder nos termos de fls. 167 e seguintes dos autos, defendendo ser o Supremo Tribunal Adminis-
trativo o competente para conhecimento do recurso por si interposto, pois que a questão a apreciar neste 
recurso respeita ao cabimento dos fundamentos invocados na petição de oposição no elenco taxativo do 
artº 204º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, sendo que tal questão a decidir não 
contenderá com qualquer matéria de facto, que aliás nem sequer foi fixada na sentença recorrida.

V  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5.1 Questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia.
Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal 

para conhecer do presente recurso, atento ao teor das conclusões das alegações de recurso apresentadas.
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-

tituindo requisito de interesse e ordem pública, devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do novo ETAF e 280º n.º 1 
do CPPT -, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas 
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo 
fundamento em matéria de direito, Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por 
sua vez conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos 
referidos na alínea b) do n.º 1, do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, inde-
pendentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento da causa.

No entanto, esta jurisprudência só tem justificação nos casos em que as afirmações factuais podem, 
abstractamente, ser tidas em consideração na decisão do recurso, não se justificando nos casos em que 
a decisão, pela própria natureza da questão a decidir, é insusceptível de ser influenciada por afirmações 
de factos. Assim quando, como no caso subjudice, está em causa a improcedência da oposição à exe-
cução fiscal por falta de invocação de um fundamento admissível de oposição, a questão que se coloca 
ao Tribunal é, em regra, uma questão exclusivamente de direito, que é a de saber se os fundamentos 
invocados se podem enquadrar em qualquer dos fundamentos legalmente admissíveis.

Por isso, são irrelevantes as afirmações factuais que o recorrente faça nas alegações de recurso 
jurisdicional, pois a questão a apreciar é sempre apenas a da verificação dos fundamentos de oposição 
à face do teor do disposto no artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

É essa, precisamente, a situação que se depara no presente recurso e, por isso, este, pela própria 
natureza da questão que tem de ser decidida, tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Nestes termos este Supremo Tribunal Administrativo é competente, em razão da hierarquia, para 
conhecer do presente do recurso.

5.2 Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer do mérito do recurso, 
averiguando da existência de erro de julgamento da sentença recorrida.

Face às conclusões das alegações e à posição da entidade recorrida a questão objecto de recurso 
consiste em saber se a decisão recorrida padece de erro ao julgar ser manifesta a improcedência da 
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oposição não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.

Contra o assim decidido insurge -se a recorrente alegando que na petição de oposição à execução 
foram invocados, em suma, três vícios enquadráveis na previsão do artº 204º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário e que constituem fundamento de oposição, a saber:

a) a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT;

b) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor;
c) a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.
5.3 Vejamos, pois, se se verificam os fundamentos do recurso invocados pela recorrente nas suas 

alegações e se confirma o juízo de manifesta improcedência da oposição.
A questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi apreciada e 

decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 14/03/2012, no pro-
cesso n.º 1053/11, subscrito pelo presente relator, pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí 
aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se nesse aresto:
«Desde já se dirá que, pese embora a recorrente alegue que invocou como fundamento da oposi-

ção a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo, não é essa a realidade que resulta dos 
autos, nomeadamente da petição inicial de oposição.

Na verdade como se constata daquela peça processual, os fundamentos de oposição invocados pela 
ora recorrente foram tão somente “a inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais praticados por órgãos 
com natureza administrativa  - fundamento desenvolvido no arts. 16º a 24º  - - e a não autorização da co-
brança da taxa de promoção – fundamento desenvolvido nos arts. 25º a 60º da petição inicial e convocado 
ao abrigo do disposto no artº 204º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Com efeito, nos arts. 61º e segs, da petição inicial a oponente, após sublinhar que a oposição 
deve proceder com os fundamentos atrás referidos, deduz um pedido de suspensão da execução fiscal 
solicitando ao Tribunal a dispensa da garantia para o efeito.

E concluiu pedindo a final que lhe seja deferida a isenção da prestação da garantia para obter o 
efeito suspensivo dos autos de execução fiscal.

Ora, não obstante a pendência de processo contencioso, com efeito suspensivo, poder, em abstracto, 
ser fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, o certo é que não há em todo o texto da petição inicial qualquer passagem ou 
articulado do qual se possa concluir que a pendência do processo de impugnação das liquidações em 
causa é invocada como fundamento da oposição, designadamente ao abrigo daquele normativo.

Há apenas, e devidamente autonomizado na petição inicial, um pedido de dispensa de garantia, 
que a sentença recorrida entendeu não apreciar, por ter sido julgada improcedente a oposição, e por se 
entender que pedido deve ser dirigido ao órgão de execução fiscal, competente para o efeito, nos termos 
do artº 170º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário – cfr. sentença (…..).

Por outro lado, não se olvidando que ao apreciar as deficiências da petição o tribunal deve procurar 
detectar, na medida do possível, qual a pretensão real dos oponentes e seus fundamentos, também não 
se deixará de notar que no caso subjudice essa pretensão se materializa, de forma clara (e inequívoca) 
na oposição à execução com fundamento apenas na inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais pra-
ticados por órgãos com natureza administrativa e na não autorização da cobrança da taxa de promoção, 
a que se aduziu um pedido de dispensa de garantia com suspensão da execução.

Isso mesmo foi notado na sentença recorrida que não tratou, e bem, esta matéria como fundamento 
da execução.

Improcederá, pois, nesta parte, a argumentação da recorrente.
Quanto à alegada inconstitucionalidade material da norma do artº 188º, nº1 do Código de Pro-

cedimento e Processo Tributário, por violação do princípio da separação de poderes, consagrado nos 
arts. 111º, 202º, e 212º, n.º 3 da Constituição da República (arts. 16º a 24º da na petição inicia) argu-
menta a recorrente que se enquadra na previsão do artº 204º. n.º 1, alínea i) do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, na medida em que tal inconstitucionalidade consubstancia fundamento que não 
envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa interferência 
em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título, sendo provada, simplesmente, a 
partir de documentos, sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação e consequente exigibilidade 
da dívida exequenda,

Vejamos, pois, antes do mais, se se verifica este fundamento.
Resulta do disposto no artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária que o processo de execução fiscal 

tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos 
que não tenham natureza jurisdicional.
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Sendo garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos 
materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária, nos termos do número 
anterior (nº2 do mesmo normativo)

Por sua vez, de acordo com o artº 150º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário 
é competente para a execução fiscal o órgão da execução fiscal do domicílio ou sede do devedor, da 
situação dos bens ou da liquidação.

A competência atribuída por este normativo aos órgãos da administração tributária é precisamente 
a competência para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução fiscal.

Ora a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, 
tem -se pronunciando, de forma consolidada e de há longo tempo, no sentido de que não contende com a 
natureza judicial do processo executivo fiscal o facto de a citação ser ordenada pelo chefe da repartição 
de finanças, já que tal despacho não se insere nos despachos jurisdicionais, não tendo por finalidade 
a composição de qualquer litígio (cf. Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, 
recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos 
ns. 13763 e 13830.)

E instado a pronunciar -se sobre a constitucionalidade da atribuição de competência à Administração 
Tributária para instauração e prática de actos no processo de execução fiscal o Tribunal Constitucional 
vem também entendendo que a decisão de instauração não envolve um juízo definitivo sobre a exe-
quibilidade do título ou sobre a verificação dos pressupostos da acção executiva, não havendo nesse 
acto qualquer composição de interesses, pelo que ele não tem natureza jurisdicional  - conferir neste 
sentido acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 331/92, de 21/10/1992, n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, 
publicado no Diário da República, II Série, de 31 -5 -2002, e, n.º 263/02, de 18 -6 -2002, publicado no 
Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002.

Também sufragamos este entendimento.
Daí que se conclua que a decisão sindicada, que decidiu que este fundamento da inconstitucio-

nalidade material da norma do artº 188º, nº1 do Código de Procedimento e Processo Tributário era 
manifestamente improcedente, não merece, censura, pelo que improcede este segmento do recurso.

Posto isto cumpre apreciar o outro (segundo) fundamento de oposição invocado que se prende 
com a inexistência da taxa em questão nas leis em vigor, decorrente da não autorização da cobrança 
da mesma taxa.

Argumenta -se no recurso que a ilegalidade invocada na petição de oposição não é a ilegalidade 
do acto tributário ou da liquidação da taxa de promoção (…..), mas sim, a ilegalidade abstracta do 
tributo em causa.

E isto porque o IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por 
decisão comunitária.

Com efeito sustenta a recorrente que, nos termos do n.º 3 do artº 88 do Tratado CE (TCE), o Estado 
Português se encontra inibido de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de 
apreciação pela Comissão até à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) 
o auxílio em causa, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

E que a própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art.º 88º do Tratado 
CE e remete para o art. o 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxílios 
ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários», chamando à colação o considerando n.º 147 
do processo C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação apresentada pelo IVV.

Assim conclui que até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do 
período em questão, tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento  - a taxa de 
promoção  - não podem ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, 
ao momento da liquidação, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de 
considerar, de momento, juridicamente inexistentes.

Contra o assim alegado responde a entidade recorrida, sustentado nas suas contra -alegações que 
a Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) em 28 
de Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo que 
manifestamente não se verifica o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente»

Sobre tal fundamento decidiu -se na sentença recorrida, de uma forma sumária, que o mesmo 
versava a legalidade em concreto da liquidação e que não cabia na previsão das als. a) e h) do artº 204º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário. Ora, não há dívida que este fundamento de oposi-
ção é, em tese, subsumível à alínea a) do n.º 1 do referido normativo, na medida em que diz respeito 
à ilegalidade abstracta do tributo, ou seja, não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao 
caso concreto mas na própria lei cuja aplicação é feita.

Como sublinha Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, vol. III, pag. 446, cabem neste conceito de ilegalidade abstracta todos os casos de actos que 
aplicam normas que violam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas constitu-
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cionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas 
de direito ordinário quando é feita aplicação de normas regulamentares.

A decisão recorrida, que assim não decidiu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que deverá, 
nesta parte, ser revogada.

VI – Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Face ao provimento do recurso e à revogação da decisão recorrida suscita -se a questão da pos-

sibilidade de conhecimento, em substituição, deste fundamento de oposição relativo à alegada não 
autorização de cobrança da taxa de promoção.

Sucede que a sentença de primeira instância não fez qualquer explicitação dos factos que se de-
viam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para apreciação deste fundamento 
de oposição.

Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir o recurso 
jurisdicional, uma vez que, face ao alegado pela recorrente e pela recorrida, ele pressupõe uma realidade 
de facto que não está pré -estabelecida, nem aqui pode estabelecer -se, por o Tribunal carecer de poderes 
de cognição em sede de facto.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto (arts.729º e 730º do Có-
digo de Processo Civil).»

VII. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, 
julgando improcedente a oposição quanto ao primeiro e terceiro fundamentos, e, ao abrigo do disposto 
no n.º 3 do artigo 729º do Código de Processo Civil, ordenar a baixa dos autos à primeira instância, para 
ser substituída por outra que, após ampliação da base factual, de acordo com o que se atrás se apontou, 
conheça do mérito do segundo fundamento de oposição invocado.

Custas pela recorrida, que contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Avaliação de imóveis. Critérios de avaliação. Coeficiente de localização. Fundamentação.

Sumário:

 I — A avaliação de imóveis nos termos do CIMI obedece à fórmula constante do 
artigo 38º desse Código.

 II — O coeficiente de localização, constante dessa fórmula e previsto no artigo 42.º do 
CIMI é um valor aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da 
CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes 
características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços 
de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado 
imobiliário.

 III — Deste modo, os peritos avaliadores apenas podem aplicar o coeficiente legal-
mente estabelecido para a zona em que se situa o imóvel a avaliar, o qual é fixo, 
não podendo optar por qualquer outro de valor inferior ou superior vigente no 
município.

 IV — Em consequência do que ficou dito, mostra -se fundamentada a avaliação em que 
os peritos se limitaram a aplicar o coeficiente legalmente previsto para a zona 
onde se situava o imóvel, sendo certo que o termo de avaliação identifica o imóvel, 
localização e demais elementos necessários à avaliação.

Processo n.º 1098/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Dark Sun — Investimentos Imobiliários e Turísticos, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.



1186

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Publica vem recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Viseu, que julgou procedente 

a impugnação judicial interposta pela sociedade DARK SUN – Investimentos Imobiliários e Turísticos, 
S.A. com os demais sinais dos autos, contra o valor patrimonial tributário atribuído à fracção P do 
prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P2203 da freguesia Coração de Jesus, em Viseu, 
no montante de € 113.700,00, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O acto impugnado é a fixação do valor patrimonial tributário da fracção P do artigo 2203 da 
freguesia de Coração de Jesus  - Viseu, no montante total de € 113.700,00.

B) Entendeu o Mº Juiz “a quo” que a pretensão da impugnante devia proceder por falta de funda-
mentação: “Face ao exposto entende -se que não está satisfeito o dever de fundamentação porque, em 
suma: não podemos encontrar nas avaliações em crise quais os critérios encontrados pela administração 
fiscal que determinaram a aplicação do coeficiente de localização de 1,60...”.

C) Contudo, a Fazenda Pública não pode conformar -se com tal decisão.
D) A determinação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos é efectuada através da 

fórmula prevista no artº 38º do CIMI (em vigor à data do pedido de inscrição do prédio na matriz, 
23 -08 -2004).

E) A entrada em vigor do Código do IMI teve como escopo uma profunda reforma do sistema 
de avaliação da propriedade, sendo a partir desse momento dotado de um quadro legal de avaliações 
totalmente assente em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço 
para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.

F) Dentre os quais se destaca o coeficiente de localização (CL), cujos limites mínimos e máximos 
a aplicar em cada município, foram aprovados e publicados pela Portaria n.º 982/2004 de 4 de Agosto, 
e posteriormente pela Portaria nº1426/2004 de 25 de Novembro (não nos reportaremos à Portaria 
n.º 1022/2006, uma vez que esta não se encontrava em vigor à data da apresentação da declaração 
mod.1 do CIMI), na sequência de proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos 
(CNAPU), nos termos do art.º 62º, n.º 1 a) do CIMI.

G) A CNAPU propõe trienalmente o zonamento e os respectivos coeficientes de localização, ao 
abrigo do art.º 62º, n.º 1, alínea b) do CIMI, com base na proposta do zonamento de cada município, 
elaborada pelos peritos locais, sendo nesta sede que são tidas em consideração as acessibilidades, pro-
ximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado 
valor de mercado imobiliário, à luz do art.º 42º, n.º 3 do CIMI.

H) Segundo o n.º 7 da Portaria n.º 982/2004, o zonamento, os coeficientes de localização e os coefi-
cientes majorativos são alvo de publicação no sítio www.e -financas.gov.pt, possibilitando a sua consulta 
por parte de qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

I) Encontravam -se, assim, totalmente ao dispor da impugnante os meios para conhecer o coeficiente 
de localização subsumível ao seu imóvel, pelo que consideramos inexistir o vício de falta de fundamentação.

J) A fundamentação deve consistir numa sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito 
que motivaram a decisão ou numa declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pa-
receres, informações ou propostas, devendo dar a conhecer ao destinatário o itinerário cognoscitivo e 
valorativo seguido pelo autor da decisão para decidir no sentido que decidiu e não em qualquer outro, 
vide artºs 77º, n.º 1 da LGT e 125º do CPA

K) É certo que o Acórdão do STA de 10/3/2011, no rec. n.º 862/10, no qual se baseia a sentença 
proferida, vai de encontro à posição da impugnante, todavia não podemos descurar que a jurisprudência 
maioritária e mais recente do STA tem assumido entendimento contrário (vejam -se os acórdãos exara-
dos em 01/7/2009, rec. n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 14/7/2010, rec. n.º 377/10; 6/10/2010, 
rec. n.º 510/10; 17/3/2011, rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. n.º 239/11; 22/6/2011, rec. n.º 382/11; 
06 -07 -2011, rec. nº0307/11 e 07 -09 -2011, rec. nº0157/11).

L) Todos eles preconizam que a fixação dos coeficientes de localização obedece a regras prede-
finidas que se relacionam com o exacto local onde se encontra o imóvel e têm em conta os elementos 
a que se refere o artigo 42º do CIMI, o mesmo se passando com o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do 
Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU. Encontramo -nos, assim, no domínio de zonas e coe-
ficientes predefinidos, indisponíveis a qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos. Logo, a 
fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização circunscreve -se à identificação 
geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia, ao estabelecimento do coeficiente de localização 
e à invocação do quadro legal aplicável.

M) Na situação em causa, foi identificado geograficamente o prédio e enumerado qual o coeficiente 
de localização e normativos aplicáveis, pelo que não vislumbramos qualquer falta de fundamentação.

N) No tocante à falta de publicação no Diário da Republica do zonamento aprovado pela Portaria 
n.º 982/2004, entende aquele STA, mormente no seu Acórdão de 25 -05 -2011, processo n.º 0239/11: 
“O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da CNAPU, 
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não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que se 
publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos 
interessados e público em geral”, posição esta acompanhada pela Fazenda Pública.

O) Face ao exposto, não podemos concordar com o entendimento do Mº Juiz “a quo”, que desem-
bocou na procedência da presente impugnação por falta de fundamentação das avaliações.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se, em consequência, 
a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que se julgue improcedente, por não provada, 
a presente impugnação, com as legais consequências.

II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MP emitiu o parecer constante de fls. 83/84, no qual se pronuncia pela procedência do re-

curso e devolução do processo ao tribunal recorrido para se pronunciar sobre as questões prejudicadas 
pela solução dada à questão apreciada.

IV. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:

A) Na sequência de declaração modelo 1 do IMI entregue pela impugnante em 23/08/2004, 
com o registo n.º 334407 o Serviço de Finanças de Viseu  - 2 efectuou avaliação à Fracção Autó-
noma denominada pela letra “P”, correspondente ao 1º andar, afecto a serviços, do prédio urbano 
inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo P2203, sito na Praça D. João 1, Lote 364, da fre-
guesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu, com a Ficha n.º 120980, tendo -lhe sido atribuído o 
valor patrimonial tributário de € 113.700,00, cfr. fls. 4, 6 e 9 do Processo de avaliação, aqui dadas 
por reproduzidas o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos; estes factos não foram 
questionados pela impugnante;

B) Por oficio n.º 938199 de 03/05/2005 do Serviço de Finanças de Viseu  - 2, foi a impugnante 
notificada da 1ª avaliação mencionada em A), vide fls. 10 dos autos e fls. 4 do Processo de 2ª ava-
liação;

C) Em 13/05/2005 a impugnante requereu 2ª avaliação à fracção autónoma mencionada em A), 
com fundamento na localização, proporcionalidade da área e por manifesto excesso, tendo nomeado 
um perito para integrar a comissão de avaliação, cfr. fls. 2 e 6 do Processo de 2ª avaliação;

D) O pedido de 2ª avaliação feito pela impugnante foi deferido, tendo a mesma sido efectuada 
em 28/09/2006 com a Ficha n.º 1229770 pelo Serviço de Finanças de Viseu  -2, com uma comissão de 
avaliação constituída por dois peritos regionais e um perito designado pela parte, os quais não chegaram 
a acordo uma vez que o perito do sujeito passivo não concordou com o coeficiente de localização ex-
cessivo, tendo sido mantido o valor patrimonial tributário atribuído aquando da 1ª avaliação e referido 
em A), vide fls. 6, 9 e l0 do Processo de 2ª avaliação;

E) Por oficio n.º 2916282 de 23/11/2006 do Serviço de Finanças de Viseu  - 2, foi a impugnante 
notificada da 2ª avaliação referida em D), cfr. fls. 24 dos autos;

F) A petição inicial da presente impugnação deu entrada no Tribunal Administrativo Fiscal de Lou-
res, Lisboa 2  - Restelo em um de Fevereiro de 2007, cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos autos, folhas 1 da PI.

VI. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a avaliação do imóvel referido 
na alínea A) do probatório padece do vício formal de falta de fundamentação.

A decisão recorrida entendeu que “para que os actos de avaliação impugnados se considerassem 
fundamentados seria necessário que do conjunto formado pelo próprio acto e pela informação contida 
na proposta resultassem explicadas as razões pelas quais foi fixado coeficiente de localização de 1,60 
e não qualquer outro”.

Por sua vez, a recorrente Fazenda Pública argumenta da forma seguinte:
A determinação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos é efectuada através da fórmula 

prevista no artº 38º do CIMI a qual assenta em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência 
interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.

Dentre esses factores destaca -se o coeficiente de localização cujos limites mínimos e máximos a 
aplicar em cada município, foram aprovados e publicados pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, 
e posteriormente, pela Portaria nº1426/, de 25 de Novembro, na sequência de proposta da Comissão 
Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), nos termos do artº 62º, n.º 1 a) do CIMI.

A CNAPU propõe trienalmente o zonamento e os respectivos coeficientes de localização, ao abrigo 
do art.º 62º, n.º 1, alínea b) do CIMI, com base na proposta do zonamento de cada município, elaborada 
pelos peritos locais, sendo nesta sede que são tidas em consideração as acessibilidades, proximidade 
de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de 
mercado imobiliário, à luz do art.º 42º, n.º 3 do CIMI.

O zonamento, os coeficientes de localização e os coeficientes majorativos são alvo de publicação 
no sítio www.e -financas.gov.pt, possibilitando a sua consulta por parte de qualquer interessado, estando 
ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.
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Deste modo, as zonas e coeficientes predefinidos estão indisponíveis a qualquer ponderação ou 
alteração por parte dos peritos. Logo, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de 
localização circunscreve -se à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização e à invocação do quadro legal aplicável.

Na situação em causa, foi identificado geograficamente o prédio e enumerado qual o coeficiente 
de localização e normativos aplicáveis, pelo que não ocorre qualquer falta de fundamentação.

Também o MºPº entende que o recurso deve proceder, pois que a avaliação está fundamentada, 
já que, “no caso concreto o valor do coeficiente de localização para prédios afectos a serviços, na 
freguesia do Coração de Jesus, município de Viseu, atribuído ao zonamento em que o prédio urbano 
avaliado se situa, determinado pelas respectivas coordenadas de localização indicadas nas fichas da 
2ª avaliação, é fixo, correspondendo a 1,60”.

Vejamos então qual destas teses colhe o apoio legal.

VII. O artº 38º do CIMI diz o seguinte:

“1 - A determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos para habitação, comércio, 
indústria e serviços resulta da seguinte expressão:

Vt = Vc×A×Ca×Cl×Cq×Cv em que:
Vt = valor patrimonial tributário;
Vc = valor base dos prédios edificados;
A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação;
Ca = coeficiente de afectação;
Cl = coeficiente de localização
Cq = coeficiente de qualidade e conforto;
Cv = coeficiente de vetustez.

2  - O valor patrimonial tributário dos prédios urbanos apurado é arredondado para a dezena 
de euros imediatamente superior”.

Por sua vez, o artº 42º do mesmo diploma, reza assim:

“1 - O coeficiente de localização (CI) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 
dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário 
ser elevado até 3.

2 - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3 - Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração, nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, 
ferroviárias, fluviais e marítimas;

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

4 - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º”.

A Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, aprovou e deu publicidade aos coeficientes fixados dentro 
dos limites referidos no citado artº 42º, n.º 1, acrescentando o seu n.º 7 que o zonamento, os coeficientes 
de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos referidos nos nºs 2º, 3º e 4º da portaria 
eram publicados no sítio www:e -financas.gov.pt, podendo, ser consultados por qualquer interessado e 
estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Posteriormente a Portaria n.º 1426/2004, de 25 de Novembro, aprovou novos coeficientes de 
localização mínimos e máximos a aplicar em cada município.

Estes coeficientes de localização são aprovados sob proposta da CNAPU, efectuada ao abrigo do 
artº 62º, n.º 1, alínea a) do CIMI, que estabelece o seguinte:

“Compete à CNAPU:
Propor trienalmente, até 31 de Março, os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar 

em cada município, com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos locais e regionais 
e pelas entidades representadas na CNAPU, para vigorarem nos três anos seguintes”.

E, tal como resulta do artº 42º, n.º 3 acima transcrito, esses coeficientes devem obrigatoriamente 
ter em consideração acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias ro-
doviárias, ferroviárias, fluviais e marítimas, a proximidade de equipamentos sociais, designadamente 
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escolas, serviços públicos e comércio, serviços de transportes públicos e a localização em zonas de 
elevado valor de mercado imobiliário.

Temos então que os diferentes valores atribuídos aos coeficientes de localização (de entre o 
mínimo e máximo fixados no n.º 1 da mesma norma) resultam dos critérios indicados no citado n.º 3 
do artº 42º e que a CNAPU tem de ter obrigatoriamente em consideração na sua proposta. Portanto, a 
fundamentação dos valores resulta da aplicação de critérios legais.

No caso dos autos, porém, estamos no âmbito da avaliação em que os coeficientes estão já fixados. 
Assim, aos peritos nada mais resta do que encontrar os coeficientes previstos para o local em que se 
situa o imóvel a avaliar e introduzi -los na fórmula prevista no artº 38º acima transcrito.

Como bem refere a Fazenda Pública, os peritos não podem escolher livremente os coefi-
cientes, os quais estão pré -definidos e estão alheios a qualquer ponderação ou alteração por parte 
daqueles.

Deste modo, a fundamentação exigível na avaliação para a aplicação do coeficiente de localização 
circunscreve -se à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia, à indicação do 
coeficiente de localização previsto para o local e à invocação do quadro legal aplicável.

Ora, tudo isto consta dos respectivos termos de avaliação, pelo que esta não sofre do vício de falta 
de fundamentação, já que não cabia aos peritos justificar por que motivo aplicaram aquele coeficiente e 
não outro, como pretende a decisão recorrida, pois que para o local do imóvel era aquele o coeficiente 
legalmente previsto e era fixo, com salienta o MºPº.

Para terminar diremos que o entendimento exposto resulta com toda a clareza do recentíssimo 
Acórdão deste STA, de 07.03.2012  - Processo n.º 01100/11, no qual, sobre a questão em apreço, se 
escreveu o seguinte:

“Ora, a fundamentação do acto de avaliação que a lei exige nos artigos acima citados reporta -se 
à explicitação dos critérios e factores adoptados pelos próprios avaliadores e às operações de apu-
ramento do valor patrimonial tributário do prédio que estes levam a cabo, e nunca à explicitação das 
razões que terão conduzido à emissão de um regulamento ministerial com um determinado conteúdo 
ou, mais, concretamente, das razões que terão levado à aprovação regulamentar pelo Ministro das 
Finanças de um critério que são obrigados a aplicar.

E porque, tanto a fórmula utilizada como o Cl aplicado, resultam da aplicação directa de normas 
legais e regulamentares, traduzindo elementos objectivos que não dão qualquer espaço à subjectivi-
dade ou discricionariedade dos avaliadores, é óbvio que o acto tributário aqui em questão permite a 
total reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pelos peritos avaliadores para 
chegaram àquele concreto valor patrimonial tributário.

Pode, pois, considerar -se suficientemente fundamentado o acto tributário de fixação do va-
lor patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização dos 
prédios avaliados, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação 
da percentagem e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas apli-
cadas, por tal permitir compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos 
avaliadores”.

(No mesmo sentido se pronunciaram, reiterada e uniformemente, os seguintes acórdãos deste 
STA e Secção, de:

 - 01.07.2009  - Processo n.º 0239/09;
 - 17.03.2011  - Processo n.º 0964/10;
 - 22.06.2011  - Processo n.º 0382/11;
 - 06.07.2011  - Processo n.º 0307/11;
 - 10.03.2011  - Processo n.º 0862/11;
 - 14.12.2011  - Processo n.º 0728/11;
 - 28.09.2011 - Processo n.º 0188/11;
 - 19.10.2011  - Processo n.º 0579/11;
 - 23.11.2011  - Processo n.º 0515/11; e
 - 07.12.2011 – Processo n.º 0948/11).
Pelo que ficou dito, a decisão recorrida não pode manter -se. E, tendo sido imputados outros vícios 

ao acto impugnado, revogada a sentença recorrida, devem os autos baixar ao tribunal recorrido para 
apreciação daqueles vícios.

VIII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão 
recorrida e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento dos restantes vícios 
imputados ao acto tributário.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 
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 Acórdão de 26 de Abril de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional (artigo 150.º do CPTA): requisitos de admissibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada 
mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema.

 II — Deste modo, não demonstrando a recorrente o preenchimento dos requisitos exi-
gidos por aquele artigo 150º para que este Supremo Tribunal conheça do recurso, 
este não deve ser admitido.

Processo n.º 1140/11 -30.
Recorrente: Armandina da Rocha Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Armandina da Rocha Silva, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do acórdão proferido 
pelo TCA Sul em 04.10.2011 que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão do Mmº 
Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que, por sua vez, não conheceu da reclamação de decisão do 
Chefe do Serviço de Finanças de Loures I, relativamente a requerimento que a recorrente lhe dirigiu e 
em que invocava a nulidade da citação (ordenando a sua subida diferida), apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

1ª). Com todo o respeito, discorda a aqui recorrente do entendimento vertido no douto Acórdão 
do TCA Sul.

2ª). A análise sobre o efeito útil da acção não passa apenas pela possibilidade de anulação do 
processado e demais trâmites.

3ª). Mesmo nos casos que envolvem pedidos de suspensão da execução ou isenção de garantias, e 
outros, também nesses casos, se poderia então ter o entendimento, de anular o processado e recomeçar 
a execução desde essa fase.

4ª). A questão verdadeira não passa pela possibilidade de voltar atrás, anular o processado e 
recomeçar; passa sim pela análise imediata de pedidos e fundamentos que doutra forma obstariam à 
atempada administração da justiça.

5ª). A utilidade de determinada acção judicial e respectivo efeito útil afere -se sim pela análise 
lógico  - racional sobre o pedido da acção e seus fundamentos.

6ª). Para se concluir pela não apreciação imediata de determinada reclamação, devemos ter a certeza 
que a sua apreciação a final, não resulta em perda, neste momento, de direitos, defesas e garantias do 
executado, bem como perda do direito a tutela judicial efectiva e segurança jurídica.

7ª). Se a presente reclamação pretende ver declarada a nulidade da citação por ausência desse 
acto, ter sido validamente efectuado e ainda pela ausência de notificação dos elementos do artigo 22º, 
n.º 4 da LG, a apreciação a final resultaria na perda do efeito útil pois, entre outras razões, impede o 
exercício do direito de reclamar ou impugnar ou não os tributos subjacentes à dívida cuja responsabi-
lidade lhe está a ser imputada.

8ª). Mais, a citação constitui o acto judicial basilar de contacto com o executado e prosseguimento 
dos demais trâmites da execução, sendo certo que é com a prática desse acto que a execução tem o 
seu início.

9ª). Se é alegada a nulidade de um acto condicionador de uma série de actos posteriores então 
porque esses mesmos actos da execução não podem ou devem acontecer antes de realizada a citação 
equivale a dizer que a execução apenas deveria adquirir ímpeto com a validade da citação.

10ª). O executado, na qualidade de responsável subsidiário, sem conhecimento dos elementos 
das liquidações e respectiva fundamentação legal, fica desde logo impedido de reclamar ou impugnar 
as liquidações que integram o processo executivo.

11ª). Contudo e na medida em que também a citação da execução não se efectua em conformi-
dade com os preceitos legais, fica também impedido de decidir por qualquer forma de pagamento e, 
não tendo havido apresentação de oposição por ausência de citação, fica ainda impedido de requerer 
a suspensão dos autos de execução.
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12ª). Se o executado se encontra impossibilitado, por falta de conhecimento dos tributos geradores 
da execução, do exercício, em consciência dos seus direitos, alguns dos quais merecedores de apreciação 
imediata da reclamação do artigo 276º do CPPT, em caso como é exemplo de indeferimento de pedido 
de suspensão da execução por força de eventual impugnação do tributo, é àquela impossibilidade que 
denominamos de perda da tutela judicial efectiva.

13ª). E esta impossibilidade, consequência de ausência de citação, por ausência de cumprimento 
do formalismo legal para o efeito, resulta também na ausência de notificação dos elementos a que se 
refere o n.º 4 do artigo 22º da LGT e por conseguinte, é o acto nulo.

Termos em que nos melhores de direito, devem as presentes alegações ser recebidas por estarem 
em tempo, devendo a douta decisão pronunciar -se pela procedência do recurso, por provado, face à 
preponderância do acto de citação no processo executivo, ficando demonstrado a nulidade do acto, 
por não ter a citação sido efectuada em conformidade com o que determina a lei e ainda, porque não 
foram notificados os elementos a quer se refere o n.º 4 do artigo 22º da LGT, devendo por tudo o que 
é motivado ser de imediato apreciada.

2. Contra -alegando, veio a recorrida Fazenda Pública concluir:
Iª) É nosso entendimento que o presente recurso jurisdicional, interposto nos termos do artº. 

150º do CPTA não deve ser admitido uma vez que, nos processos a que é aplicável exclusivamente o 
CPPT, não há possibilidade de se recorrer ao recurso de revista previsto no CPTA, isto atendendo à 
especificidade dos recursos previstos no CPPT: recurso para o STA com fundamento em oposição de 
acórdãos, nos termos do artº. 284º, ainda com recurso a aplicação de disposições anteriores do CPC, 
e recurso para o STA independente da alçada, em caso de mais de três sentenças do mesmo tribunal 
ou de outro de igual grau ou de uma decisão de tribunal de hierarquia superior que perfilhem soluções 
opostas, segundo o n.º 5 do artº. 280º.

IIª) Ainda que sem conceder, se entenda que o recurso de revista previsto no 150º do CPTA, é 
aplicável no âmbito dos processos regulados e tramitados segunda o CPPT, sempre se teria que entender 
que a recorrente não preencha os pressupostos do n.º 1 do artº. 150º do CPTA, que permitem lançar 
mão desta tipo de recurso.

IIIª) Na verdade, como se deliberou no Ac. do STA, 2ª Secção, de 21/05/08, Rec.nº 128/08, no 
caso do recurso de revista previsto no artº. 150º do CPTA: “Estamos patentemente perante um recurso 
excepcional, admitido relativamente às questões de importância fundamental pela sua relevância jurídica 
ou social, ou então, quando seja claramente necessário para melhorar a aplicação de direito”

IVª) Isto porque, diz -se também naquele Acórdão: “Como se escreveu na Exposição de Motivos 
do CPTA, estamos perante um recurso “relativo a matérias que pela sua relevância jurídica ou social 
se revelem de importância fundamental ou em que a admissão de recurso seja necessária para uma 
melhor aplicação do direito. Afigura -se útil que, em matérias da maior importância, o Supremo Tribunal 
Administrativo possa ter uma intervenção que mais do que decidir directamente um grande numero de 
casos, possa servir para orientar os tribunais inferiores definindo o sentido que deve presidir respec-
tiva jurisprudência em questões que, independentemente de alçada considere mais importantes. Não 
se pretende generalizar o uso da revista.  - Ao Supremo Tribunal Administrativo caberá dosear a sua 
intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema.”

Vª) Ora, a questão submetida à apreciação do Tribunal “ad quem”, saber se à reclamação do artº. 
276º do CPPT, em concreto apresentada pela ora recorrente, por ausência de citação do responsável 
subsidiário e ainda por ausência de notificação dos elementos a que se refere o n.º 4 do artº 22º da LGT, 
deve, ou não, ter subida imediata, é uma questão única e concreta, que só importa à mesma e que carece 
de importância fundamental, atendendo à sua falta de relevância jurídica ou social.

VIª) E, a admissão do presente recurso também não contribui para uma melhor aplicação e uni-
formização do direito, porque não está em causa possibilidade de repetição de uma qualquer questão 
jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros.

VIIª) Na verdade, tal como foi deliberado no Acórdão ora recorrido, a fls…., o que esteve em 
causa para não ser conferida, como a recorrente pretende, subida imediata à reclamação, foi o ter -se 
considerado que a subida diferida da mesma reclamação, nos termos do artº. 278º do CPPT, no caso, 
não a torna absolutamente inútil e que não se verifica o prejuízo irreparável.

VIIIª) Tal conclusão teve em conta, pois, os factos concretos que a recorrente invocou como pos-
síveis de preencher aqueles pressupostos e que, como e evidente, só a ela dizem respeito, não sendo 
crível que os mesmos se repitam num numero indeterminado de casos futuros.

Xª) Acresce que, quanto à questão de saber quando à reclamação do artº. 276º do CPPT deve ser 
atribuída subida diferida, o Acórdão ora recorrido faz referência jurisprudência do STA e ao entendi-
mento que este já defende relativamente esta questão, pelo que, não se justifica a intervenção do STA 
no caso concreto, que já não serviria para orientar os tribunais inferiores, definindo o sentido que deve 
presidir à respectiva jurisprudência quanto a esta mesma questão.

Xª) Pelo que, deve -se concluir pela inverificação “in casu” dos pressupostos do artº. 150º do CPTA 
e, consequentemente, não ser admitido o recurso.
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Ainda que assim não se entenda, sem conceder;
XIª) O tribunal “a quo” deliberou, bem, quando considerou que a subida diferida da reclamação 

não a tornava inútil, pois se se verificar a nulidade da citação há lugar á sua repetição e à anulação dos 
actos que foram efectuados e que não à poderiam ter sido sem ela ter sido efectuada;

XIIª) E que, não existia prejuízo irreparável, porquanto o prejuízo que poderá decorrer da eventual 
declaração de nulidade é quantificável e decorrente da própria execução.

XIIIª) Donde, o Acórdão ora recorrido aplicou, e bem, o disposto no n.º 1 e n.º 3 do artº 278º do 
CPPT, ao caso em concreto.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 124, no qual defende que o recurso não deve ser 
admitido, uma vez que o mesmo é inaplicável no contencioso tributário.

4.Antes de mais, cabe apreciar a questão suscitada pelo MºPº e pela recorrida Fazenda Pública 
que consiste em saber se em contencioso tributário é aplicável o recurso excepcional de revista previsto 
no artº 150º do CPTA.

4.1. Esta questão colheu algum apoio doutrinal.
Assim, o Professor Casalta Nabais (Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - Janeiro/Fevereiro de 

2007, pág.13) pronunciou -se sobre esta questão em sentido negativo, com a seguinte fundamentação:
O n.º 2 do artº 24º do ETAF, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19 de Fevereiro e que entrou em vigor 

em 01.01.2004 como atrás se referiu, inclui na competência da Secção de Contencioso Administrativo 
do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção de Contencioso 
Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos de Círculo.

Porém, o artº 26º do mesmo diploma, que estabelece a competência da Secção de Contencioso 
Tributário do STA, desconhece por completo tal competência, não contendo norma semelhante à da-
quele n.º 2.

Deste modo, conclui o mesmo Professor que a remissão genérica do artº 2º, alínea e) do CPPT, 
não constitui apoio suficiente para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do 
recurso de revista excepcional previsto no artº 150º do CPPT.

Louvando -se nestes e noutros argumentos, o Senhor Conselheiro Lopes de Sousa tem votado 
vencido em acórdãos do STA sobre esta questão, entendendo também não ser aplicável em processo 
judicial tributário o recurso excepcional de revista previsto no artº 150º do CPTA.

A sua argumentação, expressa, entre outros, no Acórdão de 14.07.08 – Recurso n.º 712/08 (Secção 
de Contencioso Tributário do STA) é a seguinte:

“O artº. 150.º do CPTA prevê o recurso excepcional de revista de acórdãos dos tribunais centrais 
administrativos proferidos em segundo grau de jurisdição apenas para o contencioso administrativo, 
sendo a competência para o seu conhecimento, pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo, admitida no n.º 2 do artº 24.º do ETAF de 2002.

No artº. 26.º do mesmo diploma, em que se fixa a competência da Secção do Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo, não existe norma semelhante nem há qualquer remissão 
para o regime daquele artº 150.º, pelo que entendo que este tipo de recurso não tem aplicação no 
contencioso tributário.

De resto, é uma solução que se compreende, pois o acesso ao STA, para os processos tribunais 
tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade 
de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso 
administrativo, se prevêem no artº 151.º, abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de 
acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não superior à alçada dos tribunais 
tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).

Para além disso, mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais 
centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, assegurada pelo 
artº. 120.º do ETAF de 1984”.

4.2. Apesar de a questão poder ser objecto de discussão jurídica, o STA tem vindo a admitir tais 
recursos de revista, embora nos primeiros casos os tivesse rejeitado porque, de acordo com o artº 5º, 
n.º 1 da Lei n.º 15/2002 de 22/2, as disposições do CPTA não se aplicam aos processos que se encon-
trem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não são aplicáveis aos processos pendentes 
as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação an-
terior. (V. neste sentido os acórdãos de 18 -04 -2007 – Processo n.º 097/07 e de 16 -01 -2008 – Processo 
n.º 0564/07).

Porém, em acórdãos mais recentes a questão da admissibilidade de tais recursos foi já expressa-
mente tratada, reiterada e uniformemente, em sentido positivo.

Assim, no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo – 2ª Secção, de 14.07.2008  - Processo: 0410/08, 
escreveu -se o seguinte:

“Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando -se 
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a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF 
e CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos 

pela Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do ar-

tigo 284.º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso”.
Não podemos deixar de concordar com o entendimento do STA expresso no aresto acima referido, 

e, entre outros, nos acórdãos 15 -02 -2007  - Processo n.º 01015/06, de 02.04.2008 – Processo n.º 01061/07, 
de 21 -05 -2008 - Processo n.º 0128/08 e de 02 -07 -2008 – Processo n.º 0173/08.

Na verdade, os argumentos para diferente posição são, em nosso entender, pouco convincentes.
Assim quanto ao facto de no artº. 26.º do ETAF, em que se fixa a competência da Secção do Con-

tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não existir norma semelhante à do artº 24º, 
n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele artº. 150.º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h) estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer”De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão do 
artº 2º, alínea c) do CPPT as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de matéria 
tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos tri-
bunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120.º do ETAF de 1984”.

Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o futuro? Por que razão há -de ser negado aos 
administrados contribuintes um direito de que gozam os outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, não 
visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou sobre-
posição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, poderia 
gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava Lebre de 
Freitas, (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116) sendo agora tal recurso admitido no processo 
civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente violação do 
direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos artºs 13º, n.º 1 e 268º, 
n.º 4 da CRP.

Concluímos então no sentido de que o recurso excepcional de revista previsto no artº 150º do 
CPTA é também aplicável no processo judicial tributário.
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5. Aqui chegados, vejamos então se podem considerar -se verificados os requisitos exigidos pelo 
artº 150º do CPTA para a admissão do recurso.

5.1. O artº 150º, nºs 1 e 5 do CPTA, estabelecem o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 
n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

5.2. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetida-
mente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e prin-
cipalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 
ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser 
admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente 
restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende dos seguintes requisitos:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Exige -se, assim, que questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão 
da dificuldade das operações exegéticas que cumpra efectuar, quando se esteja perante um enquadramento 
normativo particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferen-
tes regimes potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de 
natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objectiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há -de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito. 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Isto é, a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
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recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

5.3. Ora, no caso concreto dos autos, a questão que a recorrente pretende ver apreciada por este 
Supremo Tribunal é a de saber se a reclamação interposta de decisão do órgão da execução fiscal em 
que era invocada a nulidade da citação no processo de execução fiscal, deve ter subida imediata ao 
tribunal tributário.

Tanto o tribunal tributário de Lisboa, como o Tribunal Central Administrativo Sul, entenderam 
que a subida devia ser diferida, por inexistência de prejuízo irreparável derivado da subida diferida e 
por esse regime de subida não tornar absolutamente inútil a reclamação, nos termos em que a jurispru-
dência assim o vem entendendo.

Em sede de recurso, e mais concretamente nas conclusões das suas alegações, a recorrente limita -se 
a discordar do decidido por entender que a nulidade de citação de citação, impedindo -a de exercer os 
seus direitos, conduz a denegação da tutela judicial efectiva, a qual só terá lugar com a subida imediata 
da reclamação.

Ora, o presente recurso, como já se referiu, tem carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais, não bastando, pois, invocar a violação de 
normas de direito por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e demonstrar -se 
os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste STA de 
02/03/2006, de 23/03/06 e de 27/04/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs 183/06, 
245/06, 372/06 e 333/06.

Competia, por isso, à Recorrente, apresentar ao Tribunal de recurso as razões pelas quais, no seu 
entender, ocorriam, no caso, os pressupostos da admissão da revista.

Ora, a recorrente, invocando embora nas alegações que a apreciação do recurso é necessário para 
a melhoria do direito e a questão tem relevância social, a verdade é que não demonstra a verificação 
desses requisitos, limitando -se a discordar das decisões das instâncias.

E, pelo que se referiu, o erro de julgamento que a Recorrente imputa à decisão recorrida não pode 
qualificar -se como juridicamente melindrosa ou socialmente relevante e também não está em causa a 
uniformização do direito, já que não vem invocado que a doutrina e/ou a jurisprudência se tenha vindo 
a pronunciar em sentido divergente, gerando incerteza e instabilidade na resolução das citadas questões 
e que, em consequência, seja necessário clarificá -la de forma a obter a melhor

Temos então, em conclusão, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos pelo 
artº 150º, n.º 1 do CPTA para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

6. Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1 do artº 150º do 
CPTA, não se admite o presente recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Derrama Municipal. Base de incidência. Regime Especial de Tributação de Grupos 
de Sociedades.

Sumário:

 I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

 II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à 
redacção do artigo 14º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, a derrama devia incidir sobre o lucro tributável do grupo e 
não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.
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 III — O artigo 14.º, n.º 8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de Dezembro) é uma norma inovadora e não interpretativa.

Processo n.º 234/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fruticor — Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Vem a Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Fruti-
cor – Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, SA, com sede em Mozelos, contra a autoliquidação 
de derrama, no valor de € 1.536,31, relativa ao exercício de 2007, do grupo de sociedades de que é a 
sociedade dominante.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. A douta sentença recorrida anulou a derrama autoliquidada na declaração de rendimentos 

de IRC, respeitante ao exercício de 2007, por considerar que o quid dessa mesma derrama, quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro 
tributável do grupo.

2. Nos termos da mesma peça decisória, em sede de aplicação do regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades, quando o n.º 1 do art. 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, refere que a 
derrama incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas, apenas pretende abranger o lucro decorrente da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais, uma vez que só este se encontra sujeito.

3. O Meritíssimo Juiz a quo, na esteira do mesmo entendimento, considera que assumindo a 
Lei a existência de grupos de sociedades e criando um regime especial de tributação destes, tal terá 
necessariamente de vigorar em toda a linha, independentemente de poder vir proporcionar resultados 
mais favoráveis aos sujeitos passivos assim identificados.

4. Com a entrada em vigor da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a ser calculada 
sobre o valor do lucro tributável do IRC, em alternativa a colecta, critério assumido pela Lei n.º 42/1998 
que vigorou até ao exercício de 2006.

5. Enquanto que o n.º 1 do artº 18º da Lei n.º 42/1998 estabelecia que a derrama incidia sobre 
a colecta de IRC, o n.º 1 do artº 14º da Lei n.º 2/2007 passou a determinar que a derrama recai sobre 
o lucro tributável.

6. A alteração ao método de calculo da derrama, consagrada no artº 14º da Lei n.º 2/2007, criou 
uma nova regra de incidência que conduz à liquidação da derrama mesmo na ausência de IRC a pagar, 
consubstanciando uma verdadeira mudança de paradigma no respectivo cálculo que, no limite, até 
pode desvirtuar a sua acessoriedade face ao IRC.

7. A derrama da LFL de 2007 é claramente um imposto autónomo em relação ao IRC.
8. Na análise do conteúdo dos preceitos legais em confronto, forçoso é recorrer à ratio legis, tendo 

sempre presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.
9. Entre os motivos subjacentes a apresentação da Proposta de Lei n.º 92/X, elemento propul-

sionador da actual Lei das Finanças Locais, está o reforço do sistema de financiamento autárquico, 
assente na diminuição da dependência financeira dos municípios em relação às receitas provenientes 
do Estado e de algumas entidades privadas, designadamente as oriundas do sector da construção civil. 
A referida iniciativa legislativa vem, desde logo, ao encontro da garantia institucional da autonomia 
local, consagrada no n.º 1 do artº 238º da CRP, que obriga as autarquias a dispor de meios financeiros 
suficientes e autónomos, bem como do gozo de autonomia na gestão desses mesmos meios.

10. A raiz da actual Lei das Finanças Locais, em homenagem ao disposto no n.º 2 do artº 238º da 
CRP, também convoca os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e da justa repartição. Este 
último, em particular, aponta para a concretização de medidas legislativas que promovam a coesão 
económica e social de todo o território, assegurando o crescimento equilibrado de todas as regiões, 
imperativo constitucional, atento o disposto na alínea d) do artº 81º da Lei Fundamental.

11. A doutrina vertida na douta peça decisória, que considera que o quid da derrama, quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro 
tributável do grupo, representa, em última instância, um rude golpe aqueles princípios estruturantes 
da nova lei das Finanças locais, uma vez que sanciona um incompreensível desvio a um dos mais 
importantes objectivos que presidiram as alterações nela consignadas: evitar que a derrama deixasse 
de ser liquidada quando existissem prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores.

12. O quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das 
sociedades, não é constituído pelo lucro tributável do grupo, pelo que, no âmbito do referido regime 
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especial de tributação, deverá ser calculada e indicada individualmente por cada uma das sociedades 
do grupo na sua declaração.

13. Tal entendimento radica no facto de que nas declarações periódicas individuais apresenta-
das por cada sociedade, apesar de não existir um verdadeiro apuramento de colecta, se verificar o 
apuramento do lucro tributável, isto é, cada sociedade que compõe o grupo apura um lucro tributável 
na sua declaração individual.

14. Ou seja, anteriormente à existência do lucro tributável do grupo existe o lucro tributável de 
cada sociedade, sendo este resultado, de cada sociedade, que o n.º 1 do artº 14º da lei 2/2007 de 15 de 
Janeiro, invoca para servir de base ao apuramento da derrama.

15. Esta é a forma mais directa de fazer corresponder a receita da derrama ao Município onde 
o correspondente rendimento é gerado.

16. No RETGS, os lucros tributáveis de determinadas sociedades podem ser absorvidos pelos 
prejuízos de outras e vice -versa, sendo que, determinado Município onde está instalada determinada 
sociedade, que produziu lucro tributável, pode deixar de auferi -lo se o grupo, no seu conjunto, apre-
sentar prejuízo.

17. O regime especial dos grupos, que se projecta na ordem geral, tendo em consideração que 
o IRC é um imposto estadual, não faz sentido na ordem local da autarquia a que a derrama respeita.

18. Os superiores valores colectivos gerais que motivaram a introdução do RETGS não coincidem 
com os valores que subjazem a qualquer deliberação do lançamento da derrama.

19. A autarquia pode, ela própria, conceder isenções totais ou parciais, no que concerne aos 
impostos e outros tributos próprios (art.º12º da LFL), ou redução de taxa da derrama (nº 4 do artº 14º 
da LFL), o que já se compagina com as necessidades exclusivamente locais.

20. Tendo presente que na interpretação da lei funciona a presunção de que o legislador consagrou 
as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos mais adequados, entendemos, 
salvo o devido respeito por melhor opinião, que a interpretação sufragada pelo ilustre Julgador não 
é aquela que melhor exterioriza o verdadeiro sentido e alcance do n.º 1 do artº 14º da Lei n.º 2/2007, 
quanto ao apuramento da derrama no âmbito dos grupos de sociedades.

21. A douta decisão recorrida violou assim os dispositivos legais contidos no n.º 1 do artº 14º da 
Lei n.º 2/2007, e concomitantemente, os artigos 64º,112º n.º 6 do CIRC e 11º da Lei Geral Tributária».

2 - A recorrida não apresentou contra -alegações.
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, 

sufragando -se para o efeito no parecer do Ministério Público em primeira instância.
4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4.1  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
I. A Impugnante é a sociedade dominante de um Grupo de Sociedades tributado pelo regime 

Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades para o exercício de 2007;
II. A Impugnante procedeu à apresentação da declaração periódica de rendimentos Modelo 22  - De-

claração de Grupo, do exercício de 2007, cuja soma algébrica dos Resultados Fiscais apurou um valor 
negativo de € 284.006,41 (duzentos e oitenta e quatro mil e seis euros e quarenta e um cêntimos);

II. Foi autoliquidada derrama no valor de € 1.536,31 (mil e quinhentos e trinta e seis euros e trinta 
e um cêntimos).

4.2 – Do mérito do recurso
Face às conclusões da Fazenda Pública a questão objecto de recurso consiste em saber se padece 

de erro de julgamento a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que julgou ilegal o 
acto de autoliquidação da derrama municipal relativa ao exercício de 2007, cujo sujeito passivo era a 
Fruticor – Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiças, SA, sociedade dominante de um grupo de socie-
dades tributado pelo Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades, em virtude de em tal 
autoliquidação ter sido tomado em conta o lucro tributável individual de cada uma das sociedades que 
integravam o aludido Grupo, sujeito ao RETGS e não o lucro tributável consolidado.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que a derrama prevista na Lei das 
Finanças Locais de 2007 é claramente um imposto autónomo em relação ao IRC, decorrendo de tal 
autonomia que o quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das 
sociedades, não é constituído pelo lucro tributável do grupo, devendo a mesma ser calculada e indicada 
individualmente por cada uma das sociedades do grupo na sua declaração.

Em seu entender, anteriormente à existência do lucro tributável do grupo existe o lucro tributável 
de cada sociedade, sendo este resultado, de cada sociedade, que o n.º 1 do artº 14º da lei 2/2007 de 15 
de Janeiro, invoca para servir de base ao apuramento da derrama.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Vejamos.
A cobrança da derrama está prevista no art. 14º (1), n.º 1 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.
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Dispõe o referido normativo que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 
até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 
nesse território.

A questão controversa nos presentes autos refere -se à base de incidência da derrama municipal 
quando seja aplicável o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS),

E isto porque no âmbito do REGTS dispõe o artº 64º, n.º 1 do CIRC, redacção em vigor à data 
dos factos (artº 70º, n.º 1 da actual redacção) que o lucro tributável do grupo é calculado pela socie-
dade dominante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas 
declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

Ora existência da derrama está condicionada à existência do imposto principal (IRC). Trata -se 
assim de um imposto acessório que acresce ao imposto principal, de cuja existência prévia depende (cf. 
neste sentido Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, 3ª edição, pag. 55, e ainda os Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 17.10.2001, recurso 025203 e de 23.09.1992, recurso 014380, 
in www.dgsi.pt).

É da sua natureza de imposto acessório que decorre a forma de cálculo da derrama.
Assim os impostos acessórios ou são calculados sobre a colecta do imposto principal (os chama-

dos adicionais) ou então calculam -se sobre a matéria colectável (designados por adicionamentos cf. 
ob. cit., pag. 55).

No caso do novo regime do artº 14º da Lei das Finanças Locais a derrama passou a incidir, até 
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas deixando de incidir sobre a colecta, ou seja deixou de ser um adicional ao IRC 
para passar a ser um adicionamento (2).

Mas não perdeu, por isso, a característica de imposto acessório, na medida em que carece de au-
tonomia e depende do imposto principal – cf. Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, Teoria Geral, 
3ª edição, pags. 64 e 65.

Assim mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC, e não resultando da Lei das 
Finanças Locais (na redacção então em vigor) regras específicas de apuramento da respectiva base de 
incidência nos casos de aplicação do RGTDS, haverá que seguir para o respectivo cálculo as regras do 
imposto principal (IRC).

Também neste sentido se vem pronunciando, de forma unânime, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente nos acórdãos 909/10 de 02.02.2011 e 309/11 de 22.06.2011, cuja jurisprudência 
sufragamos e passaremos a acompanhar de perto.

Como se disse neste último aresto, «não obstante a autonomização acima assinalada em relação 
à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC em 
todos os outros campos que definem a sua relação jurídica tributária.

Com efeito, além de remeter expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos, o regime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação 
da matéria colectável, liquidação, pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas 
aquelas em que tradicionalmente se analisa a relação jurídica tributária.

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC.

Na verdade, como refere o autor citado, só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a 
derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período 
de tributação.

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades. Prevendo o CIRC, nos 
seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de sociedades, situação em que se 
encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação desse 
regime para determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a determina-
ção do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros tributáveis 
e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem ao grupo.

E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos 
legais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma 
ou princípio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas 
alegações.»

Em face do exposto forçoso será concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação do 
RTGS a base de incidência da derrama para os efeitos do artigo 14.º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
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Janeiro (redacção então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC (artº 64º, 
n.º 1 do CIRC).

A sentença recorrida, que assim decidiu, merece, pois, ser confirmada, pelo que se negará pro-
vimento ao recurso.

4.3 Da não aplicação ao caso subjudice da nova redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças Locais.
É certo que o artº 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 

Dezembro) alterou a redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças Locais, passando esta norma 
a prever que “quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a der-
rama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 115.º do Código do IRC”.

Trata -se, porém de norma claramente inovadora que não se aplica ao caso subjudice em que está 
em causa o exercício de 2007.

Só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos passados. E se o fosse, por certo o legislador 
não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, dizendo que se tratava de uma norma interpretativa.

Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º 
do artº 14º da Lei das Finanças Locais qualquer referência ao carácter interpretativo da norma ou a 
qualquer controvérsia gerada pela solução de direito anterior.

Trata -se certamente de opção legislativa diversa, quiçá motivada pela necessidade de arrecadar 
receitas imposta pela conjuntura económica, dado que a interpretação possível da norma na sua redac-
ção anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal Administrativo, tinha como 
consequência uma poupança fiscal significativa para os grupos de sociedades em que co -existissem 
sociedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal.

Ora, como refere Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso legitimador, pág. 247) “… 
para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza, é preciso que haja matéria para interpretação. 
Se a regra de direito era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial que lhe havia de há 
muito sido atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante e pacífico, a lei nova que venha 
resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada uma lei inovadora”.

Neste contexto, sendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo pacífica, em sentido 
aliás inverso ao consagrado na lei nova, haveremos de concluir que não estamos perante um lei interpretativa 
mas sim perante uma lei inovadora, portanto, com aplicação apenas para o futuro – art. 12º do CC.

5. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) Este normativo foi recentemente alterado pela da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 
de Dezembro), cujo artº 57º deu nova redacção do seu n.º 8. Porém, como abaixo se verá, entende -se que esta alteração não é 
aplicável ao caso subjudice, por se tratar de norma inovadora.

(2) Ver neste sentido Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, pags. 109 
e segs., e Sérgio Vasques, o Sistema de Tributação Local e a Derrama, Fiscalidade, pag. 121. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Reversão. Vícios do acto. Caducidade de liquidação. Erro na forma de processo. 
Convolação.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o des-
pacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação deste 
ou outros vícios a tal acto imputados, é a oposição à execução, e não o processo 
de impugnação judicial, dado que se trata de fundamentos que se reconduzem a 
fundamentos de oposição à execução (artigo 204º do CPPT).



1200

 II — Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda con-
volar não deve ser ordenada a convolação.

 III — A impugnação deduzida pelo responsável subsidiário há -de incidir sobre ilega-
lidades do próprio acto de liquidação que gerou a dívida que lhe é imputada, e 
não sobre eventuais e posteriores vícios do procedimento de reversão.

Processo n.º 300/12 -30.
Recorrente: Maria Adelaide Pereira Aires.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
1 - RELATÓRIO:
Maria Adelaide Pereira Aires, com os sinais dos autos, deduziu a presente impugnação após ter 

sido revertida e citada para os termos do processo de execução fiscal n.º 1301200701076051 e apensos 
que tinham sido instaurados contra a sociedade “Panificação Aires, Lda”, por dívidas tributárias relativas 
a contribuições para a Segurança Social, no valor global de 10.802,74 euros.

O Tribunal de 1ª Instância julgou improcedente a impugnação o que motivou o seu recurso para o 
TCA -Norte que por acórdão de 16/02/2012 se julgou incompetente em razão da hierarquia e declarou 
competente este STA.

O recurso termina com as seguintes conclusões:
1/O entendimento perfilhado na sentença recorrida segundo o qual o meio processual adequado 

para reagir contra o despacho de reversão (quer porque não se foi gerente, quer por ausência de culpa 
etc etc) é a oposição à execução fiscal, nos termos do art.204 nºl b) do CPPT  -ilegitimidade - padece 
desde logo de uma confusão conceptual.

2/De facto o conceito de ilegitimidade é definido (a contrário) no artigo 26º do CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL nos seguintes termos:

1. O autor é parte legítima quando tem interesse directo em demandar;
o réu é parte legítima quando tem interesse directo em contradizer.
2. O interesse em demandar exprime -se pela utilidade derivada da procedência da acção; o inte-

resse em contradizer, pelo prejuízo que dessa procedência advenha.
3. Na falta de indicação da lei em contrário, são considerados titulares do interesse relevante para 

o efeito da legitimidade os sujeitos da relação controvertida, tal como é configurada pelo autor.
3/Ora face ao conceito de legitimidade assim definido resulta claro que Recorrente/Impugnante é 

parte legítima pois tal como a relação controvertida é configurada pelo Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social IP a Recorrente/lmpugnante tem interesse em contradizer, pelo prejuízo que da 
procedência da reversão para ela pode advir.

4 /Assim sendo e porque os fundamentos invocados pela Recorrente /Impugnante não se enquadram 
nas demais alíneas do art. 204 n.º 1 do CPPT não restou outra alternativa à Recorrente Impugnante 
senão socorrer -se da Impugnação Judicial.

5 /Por outro lado conforme se alcança da Petição da Recorrente/Impugnante o vício por si invocado 
foi o vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto e falta de fundamento legal

6 /E se é certo que o C.P.P.T., no seu artigo 99.º, enumera uma lista meramente numerativa e 
não taxativa dos fundamentos da impugnação, pelo que, qualquer ilegalidade abstracta ou concreta, 
mesmo que não prevista na referida norma, é impugnável não menos certo é que o vicio de violação de 
lei por erro sobre os pressupostos de facto e falta de fundamento legal integra o fundamento previsto 
na alínea a) daquele dispositivo legal “Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, 
valores patrimoniais e outros factos tributários”

7 /Inserem -se ainda neste fundamento,  -erros sobre os pressupostos de facto - quando existe uma 
divergência entre a realidade e a matéria de facto utilizada como pressuposto da prática do acto, o que 
é o caso dos autos quando por ex. se diz que a Recorrente/Impugnante foi gerente durante determinado 
período, quando não foi,

8 /E não se diga como o fazem muitas vezes os partidários da tese acolhida na sentença que o 
disposto no art.99 do CPPT deverá ser conjugado com o elenco de fundamentos constantes no art.97 
do CPPT, sendo que como este artigo não contempla a impugnação do acto de reversão o meio idóneo 
sempre seria a Oposição à execução.

9 /Nada de mais erróneo por duas razoes:
 -Por um lado basta verificar a inserção sistemática do artigo 97 do CPPT (TÍTULO III, CAPÍ-

TULO I DO CPPT), para se verificar que este CAPÍTULO mais não é que um resumo genérico não 
exaustivo dos capítulos seguintes

 -Por outro lado o art.204 do CPPT que é taxativo não composta no seu elenco a impugnação do 
acto tributário de reversão por vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto.

10 /Bem pelo contrário o disposto no art.99 do CPPT deverá ser conjugado com o disposto no 
art. 96 n.º 1 do CPPT que dispõe que Impugnação judicial se insere no chamado processo judicial tri-
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butário, que tem por função a tutela plena, efectiva e em tempo útil dos direitos e interesses legalmente 
protegidos em matéria tributária.

11/Posto tudo isto, conclui -se ser a impugnação judicial o meio idóneo e adequado para reagir 
contra o acto da administração fiscal  - despacho de reversão viciado por erro sobre os pressupostos de 
facto  - aqui em causa, ao contrário do que concluiu a decisão ora recorrida.

12/Revogando -se a sentença recorrida, e proferindo -se acórdão que ordene o prosseguimento 
dos autos

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Penafiel, exarada a fls. 54/59, em 21 de Março de 2011.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida ao PEF e apensos 

que têm por escopo a cobrança coerciva de dívidas relativas a contribuições para a segurança 
social, no entendimento de que ocorre erro na forma de processo, uma vez que a causa de pedir 
(e pedido) é fundamento de oposição e não de impugnação, não sendo viável a convolação dos 
autos na forma adequada, por intempestividade do pedido.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 86/90, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º -A/l do CPC, e 
que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso não merece, manifestamente, provimento.
Como fundamento da sua pretensão a recorrente invoca:
l. A ilegalidade do despacho de reversão pela não verificação dos respectivos pressupostos;
2.A ilegitimidade pelo não exercício efectivo da gerência da executada originária;
3.A ausência de culpa pela insuficiência de bens da executada originária para pagamento 

das dividas tributárias.
Nos termos do estatuído no artigo 99.º do CPPT constitui fundamento de impugnação judicial 

qualquer ilegalidade designadamente as elencadas no citado normativo.
Ora, os fundamentos invocados pela recorrente não constituem fundamento de impugnação 

judicial, mas antes de oposição judicial, nos termos do disposto no artigo 204.º/l/b)/i) do CPPT.
De facto, os vícios do despacho que ordena a reversão da execução fiscal constituem funda-

mento de oposição enquadrável no teor literal da alínea i) do artigo 204.º do CPPT.(1 Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.a edição 2011, página 498/499, 
Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.

Acórdão do STA, de 8 de Fevereiro de 2012, proferido no recurso n.” 0980/1 l, disponível no 
sítio da Internet \w\w\w_dgsi.pt).

2 - Por outro o alegado não exercício da gerência de facto da devedora originária e ausência 
de culpa na insuficiência de bens constituem fundamento de oposição à execução enquadrável 
na alínea b) do n.º l do artigo 204.º do CPPT.

Não é viável a convolação dos autos em oposição judicial, nos termos do estatuído nos arti-
gos 97.º/3 da LGT e 98.º/4 do CPPT, uma vez que a pretensão é, manifestamente, intempestiva.

Na verdade, a oposição judicial deve ser deduzida no prazo de 30 dias contados da citação, 
nos termos do disposto no artigo 203.º do CPPT.

Ora, a recorrente foi citada para o PEF em 1 de Setembro de 2010, sendo certo que a PT de 
impugnação judicial deu entrada no TAF de Penafiel em 28 de Outubro de 2010.

Portanto, a pretensão da recorrente, é manifestamente, extemporânea. O erro na forma de 
processo determina a nulidade de todo o processado nos ternos do disposto nos artigos 199º e 
494º b) do CPC, determinando a absolvição da instância da entidade demandada (artigos 494.º 
do CCP e 88.º e 89.º do CPTA).

Termos em que deve ser negado provimento ao recurso jurisdicional”.
Foram colhidos os vistos legais.
2 -FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão recorrida abordou a questão prévia da inidoneidade do meio processual suscitada pelo 

Mº Pº na primeira instância e para se decidir pela improcedência da impugnação considerou o seguinte:
“(…)Cumpre apreciar:
Nos termos do art.99º do CPPT, constitui fundamento de Impugnação qualquer ilegalidade, 

designadamente;
 - errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros,
valores patrimoniais e outros factos tributários;
 - a incompetência;
 - a ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida;
 - a preterição de outras formalidades legais.
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Nos termos do art.21 da LGT, salvo disposição legal em contrário, quando os pressupostos 
do facto tributário se verificarem em relação a mais de uma pessoa, todas são solidariamente 
responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária.

Nos termos do art.22º, n.º2 da LGT, a responsabilidade tributária recai sobre os sujeitos 
passivos originários e pode abranger, solidária ou subsidiariamente, outras pessoas.

As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a 
dívida cuja responsabilidade lhe for atribuída nos mesmos termos do devedor principal devendo, 
para o efeito, a notificação ou a citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo 
a fundamentação nos termos legais  - art.22º, n.º4 da LGT..

A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão do processo de execução fiscal 
 - art.23º, n.º1 da LGT.

Nos termos do n.º2 deste preceito legal, a reversão contra o responsável subsidiário depende 
da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, 
prejuízo de benefício da excussão.

Nos termos do art.203º, n.º1 a), do CPPT, a Oposição à execução fiscal deve ser apresentada 
no prazo de 30 dias a contar da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora.

A oposição à execução fiscal visa em regra a extinção da execução e só pode ter como fun-
damentos os previstos no art.204º do CPPT.

«A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos susceptíveis de 
serem integrados em algumas das previsões das várias alíneas do n.º 1 do art.º204.º do CPPT.

A petição inicial de oposição à execução fiscal que manifestamente não contenha algum dos 
aludidos factos deverá ser alvo de indeferimento liminar» (Ac. do STA de 13/2/2008, processo 
0726/07).

«Os fundamentos de oposição à execução fiscal são apenas os indicados no art.º 204.º, n.º1 
do CPPT» (Ac. do STA de 16/4/2008, processo 051/08).

A impugnação contenciosa do despacho de reversão deve ser efectuada no processo de Opo-
sição e não no processo de Impugnação Judicial.

Na verdade, o despacho de reversão com os fundamentos invocados pelo Impugnante, devia 
ter sido impugnado nos termos do art. 204º, n.º1 b), do CPPT.

É esse o sentido actual da jurisprudência, que tem vindo a entender que «é a oposição à 
execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou de reclamação previsto no art.º 276.º 
do CPPT o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho 
que ordena a reversão, com fundamento no não exercício da gerência de facto ou de direito da 
sociedade originária e na inexistência de culpa na insuficiência do património, fundamento este 
que se enquadra na alínea a) do n.º1 do art.º204.º do CPPT.

Tendo o contribuinte utilizado o processo de impugnação, só é possível a convolação se a 
petição inicial tiver sido apresentada no prazo da oposição» (Ac. do STA de 4/6/2008, 25/6/2008 
e de 19/11/2008, proferidos nos recursos 076/08, 0123/08 e 0711/08).

«É a oposição e não a reclamação prevista no art.º276.º do CPPT o meio processual adequado 
para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão com fundamento 
em violação do direito de audição por preterição de formalidade essencial...» (Ac. do STA de 
27/5/2009, recurso 0448/09).

«O responsável subsidiário pode impugnar a liquidação de imposto cuja responsabilidade 
lhe é atribuída e/ou opor -se à execução que contra ele reverteu, mas não pode fazê -lo indiferen-
temente por um ou outro meio consoante o que mais lhe convier, pois a cada direito corresponde 
o meio processual adequado para o fazer valer em juízo.

O meio processual adequado para reagir contra o despacho de reversão com fundamento 
na ilegitimidade do executado...é a oposição à execução fiscal (art.º204.º, n.º1 b) do CPPT)» (Ac. 
do STA de 30/9/2009, recurso 0626/09).

Nos termos do art.97º, n.3º da LGT e do art.98º, n.º4 do CPPT, deve ordenar -se a correcção 
do processo quando o meio usado não for o adequado perante a lei.

Não deve operar -se, sob pena de prática de actos inúteis, proibidos por lei, cfr. art.1370, do 
CPC a convolação da Impugnação Judicial em Oposição se a petição for intempestiva para o 
efeito pois, logo, haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.

Compulsados os autos, não se mostra viável convolar o presente processo de Impugnação 
Judicial em processo de Oposição, tal como permitido pelo art.98º, n.º4 do CPPT e art.97º, n.º3 
da LGT, uma vez, que, a petição de Impugnação Judicial foi apresentada para além do prazo de 
30 dias a contar da citação da Impugnante como executada por reversão.

De facto, a Impugnante foi citada como executada em 1 de Setembro de 2010.
Logo, a convolação do processo só seria possível se a Impugnação Judicial tivesse sido apre-

sentada no prazo de 30 dias a contar da citação da Impugnante como executada por reversão, o 
que não se verificou.
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Pelo que, a convolação da presente Impugnação Judicial em processo de Oposição seria um 
acto inútil pois, levaria desde logo ao seu indeferimento liminar por caducidade do direito de 
deduzir a Oposição.

Não existe qualquer outra questão prévia ou excepção dilatória que obste ao conhecimento 
do mérito da acção.

Fica prejudicado o conhecimento do mérito da acção.
III  - Decisão.
Pelo exposto, julga -se improcedente a presente Impugnação Judicial por falta de fundamento legal.
Custas pela Impugnante. Notifique e registe”.
DECIDINDO NESTE STA
Suscita a recorrente a questão de saber se é possível questionar o despacho de reversão através 

de impugnação. Defende ser possível tal impugnação pois afirma atacar o acto tributário de reversão 
por vício de violação de lei e por erro sobre os pressupostos de facto (o que seria consentido pelo 
artigo 99º do C.P.P.T., que contém uma lista meramente numerativa e não taxativa dos fundamentos 
da impugnação, pelo que, qualquer ilegalidade abstracta ou concreta, mesmo que não prevista na 
referida norma, é impugnável não sendo menos certo que o vício de violação de lei por erro sobre os 
pressupostos de facto e falta de fundamento legal integra o fundamento previsto na alínea a) daquele 
dispositivo legal “Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais 
e outros factos tributários”).

Não lhe assiste qualquer razão, como veremos.
Sendo certo que os fundamentos de impugnação referidos no artº 99º do CPPT são meramente 

exemplificativos, todos eles se dirigem ao ataque de um acto administrativo especial que é a liquidação 
de um imposto. Assim se falarmos de “vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto 
e falta de fundamento legal” teremos sempre em atenção quer a lei que autoriza a cobrança do imposto 
quer a situação fáctica geradora de imposto enquanto prevista naquela mesma lei.

No presente caso a recorrente substanciou a sua reacção à sua citação para os termos do processo 
executivo em:

Posteriormente a 2003 não ter exercido funções de administração ou gestão da sociedade executada 
(articulados 8º a 25º da petição inicial).

Não vir provada no despacho de reversão a sua culpa pelo facto de o património da Impugnante 
se ter tornado insuficiente para a satisfação das dívidas (articulado 27º da petição inicial)

E, é a isto que chama “Erro sobre os pressupostos de facto” e por “falta de fundamento legal”.
Ou seja: Terá havido erro na consideração de que era gerente da sociedade originariamente execu-

tada e que actuou com culpa na geração da situação de insuficiência económica a que chegou a mesma 
sociedade para solver a dívida exequenda o que à face da lei não autorizaria a reversão.

Mais clara não pode ser a sua reacção. Ataca um procedimento administrativo que foi consubs-
tanciado no despacho de reversão. Procedimento este, que foi naturalmente precedido de diligências 
tendentes a averiguar da suficiência ou insuficiência de bens da sociedade originariamente executada 
e de quem desempenhava nesta funções de gerência.

Pretender, agora, dizer o contrário ou coisa diferente não logra aceitação até porque não se conhece 
“qualquer acto tributário de reversão” (vide a expressão da conclusão 9).

Sobre o conceito de acto tributário poderá ver -se Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto 
tributário, desde logo a pp. 589/90.

No dizer do Ac. deste STA de 15/11/2006 tirado no recurso 0625/06 o qual cita este ilustre autor 
“o nosso legislador operou uma separação nítida entre os fundamentos da impugnação judicial e os 
da oposição à execução; uma, a primeira, em termos de apreciação da correspondência do tributo 
com a lei, relativamente ao momento em que foi praticado o acto tributário; a “outra, respeitante aos 
fundamentos supervenientes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução, por falta de corres-
pondência com a situação material subjacente no momento em que se adoptam as providências de 
subrogação em que a execução se traduz  - e que é a oposição à execução fiscal”.

“Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer prevalecer a relação subjante, a verdade 
material, sobre a abstracção própria do acto tributário. Mas, no caso da impugnação a abstracção 
destrói -se pela invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição, pela invocação da ilegitimidade 
superveniente desse mesmo acto na sua função de título executivo”.

A finalizar importa referir que os fundamentos de oposição à execução estando tipificados, como 
estão, não coarctam à recorrente o seu direito ou interesse em contradizer ou demandar, não a seu bel 
prazer com fundamento nas teorias da legitimidade que se surpreendem das suas conclusões de recurso 
mas, contanto que o faça dentro dos prazos e por atenção aos fundamentos previstos no artº 204 do 
CPPT. Não pode é confundir -se oposição com impugnação, o que é elementar.

Resta afirmar a Jurisprudência deste STA de que o ataque ao despacho de reversão se opera me-
diante oposição.
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Neste sentido para além dos acórdãos citados na decisão recorrida ver os acórdãos de 15/09/2010 
tirado no recurso n.º 234/10 e de 07/03/2012 in rec. 01160/11, destacando -se por último o Acórdão de 
28/03/2012 tirado no recurso 0953/11 onde o ora Relator interveio como 1º Adjunto, assim sumariado:

I  - O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que or-
dena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação deste ou outros vícios a tal acto imputados, 
é a oposição à execução, e não o processo de impugnação judicial, dado que se trata de fundamentos 
que se reconduzem a fundamentos de oposição à execução (art. 204º do CPPT).

II  - Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda convolar ou 
havendo erro na forma de processo quanto a algum dos pedidos e respectivos fundamentos, mas não 
quanto a outros, não deve ser ordenada a convolação.

III  - A reclamação graciosa ou a impugnação deduzida pelo responsável subsidiário há -de incidir 
sobre ilegalidades do próprio acto de liquidação que gerou a dívida que lhe é imputada, e não sobre 
eventuais e posteriores vícios do procedimento de reversão.

No caso, por tudo o que se disse, não podem os autos seguir como impugnação judicial e paten-
teiam os mesmos, pelo seu simples compulsar, que não é possível a convolação em oposição judicial, 
de acordo com a previsão dos artigos 97.º n.º 3 da LGT e 98.º nº4 do CPPT, pois que a pretensão da 
ora recorrente é, manifestamente, intempestiva.

Na verdade, como refere o Mº Pº junto deste STA no seu parecer, a oposição judicial deve ser 
deduzida no prazo de 30 dias contados da citação, nos termos do disposto no artigo 203.º do CPPT. 
Ora, sucede que a recorrente foi citada para o PEF em l de Setembro de 2010, sendo certo que a PI de 
impugnação judicial deu entrada no TAF de Penafiel em 28 de Outubro de 2010.

Portanto, a pretensão da recorrente, é manifestamente, extemporânea para ser convolada para 
processo de oposição.

Assim sendo, falece total razão à recorrente sendo de manter a decisão recorrida.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negar provimento ao recurso, e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa 2 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Matéria colectável. Normas de incidência. Presunções legais. Avaliação indirecta. 
Manifestações de fortuna. Interpretação conforme à Constituição. IRS.

Sumário:

 I — O artigo 89 -A da LGT não pode ser interpretado de forma isolada devendo chamar-
-se à colação, desde logo, outras normas legais que estabelecem regras informado-
ras de todo o sistema fiscal, designadamente o artigo 73º da LGT, segundo o qual 
«as presunções consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre 
prova em contrário» e, bem assim, os princípios constitucionais da igualdade, da 
capacidade contributiva e da tributação dos rendimentos reais;

 II — Evidenciada a aquisição pela recorrida de um imóvel com valor de aquisição 
superior a € 250.000,00, quando declara rendimentos líquidos que mostram uma 
desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão (que 
foi fixado pelo legislador em 20% do valor da aquisição, em conformidade com 
a tabela constante do n.º 4 do artigo 89º -A da LGT), consideram -se verificados 
os pressupostos legais para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável;

 III  — Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se 
relevância à justificação total do montante que permitiu a “manifestação de 
fortuna”, pelo que a justificação meramente parcial não afasta a aplicabilidade 
da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de 
fortuna;

 IV  — Já assim não será no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação 
como “incremento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação parcial há -de 
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relevar para a fixação presuntiva do montante do “acréscimo patrimonial não 
justificado” sujeito a imposto, por força do disposto no artigo 73º da LGT e, bem 
assim, dos princípios constitucionais da igualdade, da capacidade contributiva e 
da tributação dos rendimentos reais;

 V — Embora a justificação parcial da manifestação de fortuna não afaste a aplicação 
do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89º -A da LGT, não pode 
deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser 
determinado por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento 
tributável da recorrida deve ser igual a 20% do valor de aquisição deduzindo -se 
a este valor de aquisição o montante do empréstimo bancário que a recorrida 
demonstrou ter efectuado para a aquisição do imóvel, uma vez que esse montante 
não está nem pode estar sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presu-
mido ou considerado como rendimento sujeito a tributação, sob pena de estarmos 
perante uma tributação em que estaria de todo ausente o critério da capacidade 
contributiva;

 VI — No caso em apreço, não tendo a Administração tributária efectuado a dedução 
relativa ao empréstimo bancário na avaliação do rendimento tributável da re-
corrida, há manifesto excesso na quantificação, o que fere de ilegalidade o acto 
que lhe fixou o rendimento tributável de € 112.000,00 com recurso a avaliação 
indirecta.

Processo n.º 381/12 -30.
Recorrente: Director de Finanças do Porto.
Recorrido: Alda Gonçalves.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons,ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
1. Alda Gonçalves, identificada nos autos, interpôs recurso, no Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto, da decisão de fixação de rendimento tributável, a enquadrar na categoria G de IRS, no montante 
de 112.000,00 €, concernente ao ano de 2008, proferida pela Exmo. Senhor Director de Finanças do 
Porto, que foi julgado procedente.

2. Não se conformando com esta sentença, o Director de Finanças do Porto veio interpor recurso 
para este STA, concluindo as alegações da seguinte forma:

“A — Questiona -se, no presente recurso, a interpretação e aplicação dos nºs 3 e 4, do art. 89º -A 
Lei Geral Tributária (LGT) defendida pela sentença recorrida aos factos que doutamente foram dados 
como provados.

B — No presente caso, o facto que determinou o recurso ao mecanismo legal de determinação do 
rendimento tributável por manifestações de fortuna previsto no art. 89º -A da LGT é a manifestação de 
fortuna evidenciada na aquisição de um imóvel no montante global de €560.000,00, face ao rendimento 
global declarado para efeitos de IRS no ano de 2008, de €54.700,39 não tendo a contribuinte logrado 
justificar integralmente os valores aplicados na manifestação de fortuna.

C — A Administração procedeu, e bem, à estimativa do rendimento padrão tributável através dos 
índices tipificados na tabela que consta do nº4, do art. 89º -A da LGT.

D — Prescreve o n.º 4, do art. 89º -A da LGT que é com base no valor da aquisição dos imóveis 
que é calculado o rendimento padrão a ser tributado como rendimento da categoria G imputável ao ano 
em que ocorre a manifestação de fortuna. O rendimento padrão corresponde a 20% dessa aquisição.

E — Com efeito, o rendimento padrão configura uma presunção típica de rendimento cujo mon-
tante é determinado sobre pressupostos típicos inscritos na lei. A letra da lei é taxativa neste sentido.

F — Tal entendimento está, aliás, em consonância com a orientação jurisprudencial que vinha 
sendo seguida pelo Supremo Tribunal Administrativo, de que se cita, a titulo de exemplo, o Acórdão 
do STA proferido no processo n.º 234/08, de 16/04/2008, e o Acórdão do Pleno da Secção do Conten-
cioso Tributário do STA, de 29/01/2009, tirado no processo n.º 761/08, onde se considerou que dedu-
zir o montante justificado ao valor da manifestação de fortuna em causa, aplicando -se então sobre 
o resultado obtido o critério fixado na lei para determinar o rendimento padrão, “não tem qualquer 
correspondência com a norma aplicável, pois em nenhuma situação a lei manda subtrair ao valor de 
aquisição o valor justificado por outras fontes para calcular o rendimento padrão”.

G — Na doutrina, cite -se DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E 
JORGE LOPES DE SOUSA, que referem: “Na falta dessa prova, considera -se que, no mínimo, o 
rendimento tributável em IRS é o que resulta da tabela que consta do n.º 4 deste artigo, podendo, no 
entanto, ser fixado rendimento superior, se tal resultar da utilização de métodos indirectos de determi-
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nação da matéria tributável no artº 90º” (Cfr. Lei Geral Tributária Comentada e Anotada, 3ª edição, 
pp. 453 e 454, Vislis Editores).

H — Esse é ainda o entendimento pugnado pelos quatro dos Senhores Conselheiros que votaram 
vencidos no Colectivo de Juízes da Secção do Contencioso Tributário do STA que proferiu o Acórdão 
734/09, de 19/05/2010, citado pela douta sentença recorrida. Entendimento que, com a devida vénia, 
se dá aqui como integralmente reproduzido.

I — Para além de que, com o devido respeito, o douto Acórdão convocado não tem aplicabilidade 
ao caso em presença, porquanto, reporta -se a factos tributáveis no IRS de 2004, e o caso em apreço 
respeita ao rendimento de 2005, pelo que lhe é aplicável o disposto no n.º 3, do art. 89º -A da LGT, na 
redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12 — OE 2005.

J — O legislador ao deixar de fazer referência expressa no nº. 3, do art. 89º -A da LGT à herança 
ou doação, rendimentos que o contribuinte não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital 
ou recurso ao crédito, na anterior redacção conferida pela Lei n.º 107 -B/2003, de 31/12 — OE 2004, 
terá pretendido atingir a real capacidade contributiva evidenciada com a aquisição da manifestação de 
fortuna através da prova de todos os recursos financeiros mobilizados para a aquisição da totalidade 
da manifestação de fortuna, na base da qual terá de ser calculado o rendimento padrão.

L — Tal interpretação vai, aliás, ao encontro do propósito do legislador ao ter aditado aquele 
preceito legal à LGT através da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, no âmbito de uma reforma 
levada então a cabo e cujo objectivo era a luta contra a fraude e evasão fiscais.

M — Em síntese, nos presentes autos, o que carece de prova é a fonte dos meios financeiros que 
suportaram as manifestações de fortuna identificadas.

N — É a ausência dessa prova que justifica a sujeição à determinação do rendimento tributável 
pelo método das manifestações de fortuna nos termos que constam da decisão da Administração Tri-
butária, sob recurso.

O — Pelo que, contrariamente ao entendimento sufragado na douta sentença recorrida, nunca 
poderia o acto recorrido fixar matéria tributável diferente daquela que fixou e que é a que corresponde 
ao rendimento padrão definido no nº4 do art. 89º -A da LGT.

Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. Doutamente suprirão, deve ser concedido pro-
vimento ao presente recurso jurisdicional e em consequência, deve ser revogada a douta Sentença “a 
quo”, no segmento decisório recorrido, com as legais consequências.

3. Não foram produzidas contra -alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de o recurso ser de im-

proceder, por não haver “base para alterar o entendimento anteriormente tido como dominante, o qual 
foi assumido no ac. do Pleno da secção do Contencioso Tributário de proferido no proc. n.º 19/5/2010, 
proc. n.º 0734/09”.

5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Dos autos considera -se como assente a seguinte factualidade com relevância para a decisão a 

proferir:
I. Em 13.11.2008, a Recorrente adquiriu a Maria Clara Cardoso Figueiredo da Cruz e a João Pedro 

Frazão Alvim de Castro, a fracção autónoma designada pela letra “G”, correspondente a habitação 
com entrada pelo n.º …. da Avenida da ………., e n.º ….. da Rua …………….., no ……………………… 
e, na subcave, dois aparcamentos, n.ºs 64 e 65, e arrumo n.º6, inscrita na matriz sob o artigo 7908 -G, 
pelo preço de € 560.000,00, destinando -se a habitação própria e permanente (cfr. doc. a fls. 20 a 23 
do PA cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

II. Para a compra do prédio urbano referido em 1., a recorrente contraiu um empréstimo ban-
cário junto do Banco Santander Totta, S. A., correspondente ao contrato n.º 0030.00490898060 (com 
hipoteca), no montante de € 350.000,00. (cfr. fls. 77 a 87, maxime fls. 77 e 78 dos autos cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

III. A Recorrente iniciou o pagamento das prestações mensais referentes ao empréstimo aludido 
em II, em Janeiro de 2009 (cfr. cláusula sexta, constante do doc. a fls. 80 dos autos e fls. 25 e 26 do PA 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

IV. A Direcção de Finanças do Porto levou a efeito uma acção inspectiva interna, relativa à 
recorrente, concernente ao ano de 2008.

V. O rendimento líquido declarado em sede de IRS, respeitante ao ano de 2008, foi de € 54.700,39. 
(cfr fls. 8 a 132 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 
legais). VI. Mediante o Oficio n.º 34186, datado de 21.05.2010, relativo ao Processo n.º 2385/2010, 
remetido sob registo coma referência n.º RM 6096 3487 7 PT, dirigido à impetrante, a entidade recor-
rida procedeu à sua notificação do projecto de decisão de aplicação de métodos indirectos, relativo 
aos rendimentos do ano de 2008, bem como, para se pronunciar sobre o teor do mesmo. (cfr. fls. 27 e 
28 do PA a entidade recorrida,).
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(…).
VIII. Em 08.09.2010, foi elaborado o Oficio n.º 59365, Processo n.º 2385/2010, registado sob 

a referência n.º RM 6096 3286 2 PT, dirigido à Recorrente, dando conta do projecto de decisão de 
aplicação de métodos indirectos para a determinação do rendimento sujeito a IRS do ano de 2008 e 
para exercer o direito de audição prévia, nos seguintes termos:

«2. Em 13 -11 -2008 adquiriu a fracção G de um prédio urbano inscrito na matriz predial da 
freguesia de Matosinhos, concelho do mesmo nome, sob o artº 7908, pelo valor de 6 560.000,00. Nos 
termos do citado normativo legal, a esta aquisição corresponde o rendimento padrão de 6112.000,00 
conforme se demonstra no quadro seguinte: 

APURAMENTO DO RENDIMENTO PADRÃO

MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA VALOR PERCENTAGEM RENDIMENTO PADRÃO

Aquisição de Imóveis € 560.000,00 20% € 112.000,00

 3. Os rendimentos declarados no ano de 2008 originaram, após as deduções específicas, o 
rendimento líquido de € 54.700,39, de montante inferior a 50% do rendimento padrão: € 56.000,00, 
pelo que se encontram reunidas as condições legais para, de acordo com a tabela a que se refere o 
número 4 do referido artigo 89º -A., se proceder à fixação do rendimento colectável no montante de € 
112.000,00 para o ano de 2008, o qual, de acordo com a alínea d) do número 1 do artigo 9º do código 
de IRS, será considerado como rendimento na categoria G de IRS.

4. Nos termos do nº3 do artigo 89º -A da LGT, para obstar ao procedimento de fixação daquele 
rendimento padrão da categoria G, cabe ao contribuinte fazer prova de que correspondem à realidade 
os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nomea-
damente herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital 
ou recurso ao crédito, mediante apresentação, nomeadamente, de cópia dos extractos bancários que 
evidenciem a origem e a mobilização dos recursos financeiros utilizados. (...)»

[cfr. fls.12 e 13 do PA, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais].
(…)
XIV. Em 24.09.2010, pelo Director de Finanças, no processo de avaliação indirecta de IRS 

n.º 2385/2010, reportado ao ano de rendimentos de 2008, foi proferido o despacho cujo teor se trans-
creve: 

APURAMENTO DO RENDIMENTO PADRÃO

Manifestações de fortuna Valor Percentagem Rendimento padrão

Imóveis € 560.000,00 20% € 112.000,00

ACTO DE FIXAÇÃO

DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO EM ANEXO
Nos termos do artigo 89º -A da Lei Geral Tributária (LGT), fixo o rendimento tributável, a enquadrar na Categoria G, 

no montante de CENTO E DOZE MIL EUROS.

NOTIFICAÇÃO

Notifique -se, nos termos do artigo 36º e 38º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)

 (cfr. fls. 7 do PA).
XV. Em 28.09.2010, foi a recorrente notificada do teor da avaliação indirecta referida em XIV, 

na pessoa de Sara Machado, mediante carta registada com A/R, nos seguintes termos:
• «Foi apurado por métodos indirectos, nos termos do número 2 do artigo 65.º do Código do Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (CIRS) e da alínea d) do artigo 87.º e n.º 4 do artigo 89.º -A 
da LGT por remissão do artigo 39.º do CIRS, o conjunto de rendimentos líquidos relativamente ao IRS 
ano de 2008, no montante de € 112.000,00..

• A decisão da avaliação indirecta tem por base os factos, motivos e fundamentos constantes na 
nota de apuramento e na fundamentação da decisão que se anexam. (...) (cfr. fls. 4 e 5 do PA apenso 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais].

(…)
Factos não provados
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Não se provaram quaisquer outros factos com relevo para a decisão da causa, nomeadamente, 
que tenha movimentado o dinheiro que detinha depositado em instituições bancárias para fazer face à 
aquisição do imóvel em causa, bem assim, à míngua de prova, qual o rendimento bruto declarado em 
IRS, no ano de 2008, pela recorrente, resultando, igualmente, não provado que o rendimento líquido 
de IRS, desse ano, fosse de € 57.200, 39”.

2. DE DIREITO
2.1. A questão a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida, em 30/11/2011, 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou procedente o recurso interposto pela recorrida 
contra o acto do senhor director de Finanças do Porto que fixou por avaliação indirecta o rendimento 
tributável de € 112.000,00 a enquadrar na categoria G de IRS, relativamente ao ano de 2008, nos termos 
do disposto no art. 87º, d), e n.º 4 do art. 89 -A da LGT, anulando o despacho recorrido.

Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”,
• “Dispõe o artigo 87º da L.G.T. que: «A avaliação indirecta só pode efectuar -se em caso de:(...) 

d) Os rendimentos declarados em sede de IRE se afastarem significativamente para menos, sem razão 
justificada, dos padrões de rendimentos que razoavelmente possam permitir as manifestações de fortuna 
evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89º -A. (...)”.

• “Estabelece o artigo 89º -A da L.G.T. que: «Há lugar a avaliação indirecta quando falte a de-
claração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela 
prevista no nº4 ou quando declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 20%, para 
menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela. (realce nosso)”

• “No caso em apreço, nestes autos, temos, por parte da recorrente a aquisição de um imóvel pelo 
preço de € 560.000,00”.

• “Esta aquisição integra -se na previsão do n.º1 da tabela anexa ao artigo 89.º -A, n.º4 da L.G.T., 
quando se considera manifestação de fortuna «Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a e 
250.000.»”

• “Preenchido que se mostra este requisito, importa, pois, fixar o rendimento padrão que, de acordo 
com a referida tabela, se presume em 20% do valor de aquisição, ou seja, € 112.000,00”.

• “Resulta da factualidade apurada que a recorrente, no ano de 2008, apresentou como rendimento 
líquido declarado o montante de € 54.700,39 [facto provado 5.]”.

• “O rendimento padrão ascende, como vimos, in casu, a € 112.000,00, sendo que 50% deste valor 
corresponde a € 56.000,00”.

• “Destarte, verifica -se existir uma desproporção superior a 50%, para menos, do rendimento 
declarado em relação ao rendimento padrão”.

• “Estatui o artigo 89.º -A, n.º3 da L.G.T. que verificados os pressupostos legais para a aplicação 
de métodos indirectos «cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os 
rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo de patri-
mónio ou da despesa efectuada.», sob pena de, não logrando produzir essa prova, considerar -se «como 
rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, no ano em causa, (...), o rendimento 
padrão (...)», cfr. resulta do n.º4 do preceito citado”.

• “Resulta suficientemente apurado na matéria de facto dada como provada que a recorrente 
contraiu um empréstimo junto da do Banco Santander Totta, S.A., no montante total de €350.000,00, 
empréstimo esse que se destinou a aquisição do imóvel referenciado nestes autos [facto provado 2.]”.

• “Todavia, atento o valor da aquisição do imóvel (€ 560.000,00) e o valor contraído através de 
empréstimo bancário (€ 350.000,00) permanece uma diferença computada em € 210.000,00”.

• “Assim, impera concluir que, se por um lado a recorrente logrou justificar, em parte, a manifes-
tação de fortuna, no tocante ao montante contraído por empréstimo bancário para fazer face à aquisição 
do imóvel, quanto ao remanescente não foi carreada para os autos prova da afectação de tais recursos 
à aquisição da manifestação de fortuna em apreço”.

• “Encontrando -nos no caso sub judice perante uma justificação parcial da origem dos rendimentos 
afectos à aquisição do bem em questão, cumpre, assim, laborar na esteira do douto acórdão do Pleno da 
Secção do Contencioso Tributário, de 19.05.2010 (Proc. n.º 0734/09), a cuja proficiente argumentação 
se adere e que parcialmente se transcreve «II — Evidenciada a aquisição, pela recorrente, de um imóvel 
com valor de aquisição superior a 250.000,00 € quando ela declarara rendimentos líquidos inferiores 
em 50% relativamente ao rendimento padrão (...), consideram -se verificados os pressupostos legais 
para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável; III — Para prova da ilegitimidade deste acto 
de avaliação indirecta só deve dar -se relevância à justificação total do montante que permitiu a “mani-
festação de fortuna”, pelo que a justificação meramente parcial não afasta a aplicabilidade da determi-
nação indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de fortuna; (...) V — Assim, embora 
a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89.
º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser 
determinado por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento tributável deve ser 
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igual a 20% do valor de aquisição, deduzindo -se a este valor de aquisição o montante do empréstimo 
bancário que a recorrente demonstrou ter efectuado para a aquisição do imóvel, já que este montante 
não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado 
como rendimento sujeito a tributação.»”

• “Face ao exposto temos que, apesar de se encontrarem preenchidos os pressupostos cumulativos 
da aplicação de métodos indirectos por manifestação de fortuna, nos termos do artigo 89.º -A L.G.T., a 
determinação da matéria colectável revela -se ilegal, por excessiva, porquanto dever -se -ia ter conside-
rado como rendimento presumido o cálculo da taxa de 20% aplicado ao remanescente não justificado 
(€ 210.000,00), o que, perfaria o montante de € 42.000,00 e não, conforme se apresenta calculado pela 
AT, no montante de € 112.000,00”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, alegando, em síntese, que:
• “o facto que determinou o recurso ao mecanismo legal de determinação do rendimento tributável 

por manifestações de fortuna previsto no art. 89º -A da LGT é a manifestação de fortuna evidenciada na 
aquisição de um imóvel no montante global de €560.000,00, face ao rendimento global declarado para 
efeitos de IRS no ano de 2008, de €54.700,39 não tendo a contribuinte logrado justificar integralmente 
os valores aplicados na manifestação de fortuna”.

• “A Administração procedeu, e bem, à estimativa do rendimento padrão tributável através dos 
índices tipificados na tabela que consta do nº4, do art. 89º -A da LGT”.

• “Prescreve o n.º 4, do art. 89º -A da LGT que é com base no valor da aquisição dos imóveis que 
é calculado o rendimento padrão a ser tributado como rendimento da categoria G imputável ao ano em 
que ocorre a manifestação de fortuna. O rendimento padrão corresponde a 20% dessa aquisição”.

• “(…) o rendimento padrão configura uma presunção típica de rendimento cujo montante é de-
terminado sobre pressupostos típicos inscritos na lei. A letra da lei é taxativa neste sentido”.

• “Para além de que, com o devido respeito, o douto Acórdão convocado não tem aplicabilidade 
ao caso em presença, porquanto, reporta -se a factos tributáveis no IRS de 2004, e o caso em apreço 
respeita ao rendimento de 2005, pelo que lhe é aplicável o disposto no n.º 3, do art. 89º -A da LGT, na 
redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12 — OE 2005”.

Cumpre, antes de mais, destacar que não assiste razão à recorrente quando alega que o douto 
Acórdão do STA de 19/5/2010, proc. n.º 0734, não tem aplicabilidade ao caso em presença, porquanto, 
reporta -se a factos tributáveis no IRS de 2004, e o caso em apreço respeita ao rendimento de 2005, pelo 
que lhe é aplicável o disposto no n.º 3, do art. 89º -A da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004, 
de 30/12 — OE 2005.

Em primeiro lugar, terá a recorrente incorrido em manifesto lapso, porquanto, o rendimento em 
causa respeita a IRS de 2008, tal como resulta do probatório (pontos I, II, IV, e V, e do Processo Admi-
nistrativo). Por outro lado, como refere o Ministério Público, no seu douto Parecer, “não há razão para 
entender que pela redacção dada ao art. 89.º -A n.ºs 3 e 4 da L.G.T., pela Lei n.º 55 -B/04, de 30/12, seja 
de entender doutro modo que não aquele que foi seguido pela sentença recorrida.

Na verdade, “no dito n.º 3 continua a prever -se, aliás, como não podia deixar de ser, que o sujeito 
passivo possa comprovar ser outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo patrimonial, 
apenas se tendo deixado de especificar as várias formas que tal podia assumir.

E no seu n.º 4 continua a distinguir -se entre o caso de rendimento padrão e o acima referido, de 
sinal exterior de riqueza por aquisição de imóvel.

(…).
Contudo, não parece suficientemente claro que pela alteração ao dito n.º 3 se tenha pretendido 

que a administração tributária procedesse a um alargamento da margem de valoração.
Assim, afigura -se não haver base para alterar o entendimento anteriormente tido como domi-

nante, o qual foi assumido no ac. do Pleno da secção do Contencioso Tributário de proferido no proc. 
n.º 19/5/2010, proc. n.º 0734/09.”

Assim sendo, em face das alegações de recurso, uma vez que são estas as relevantes para aferir do 
objecto e âmbito do presente recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), 
do CPPT)], as questões a decidir prendem -se com o sentido e alcance dado pela sentença recorrida ao 
art. 89º -A da LTG.

Considerando que a interpretação do referido preceito seguida pela sentença “a quo” se baseou na 
jurisprudência vazada no Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do STA de 19/5/2010, 
proc. n.º 0734, e as questões de direito suscitadas pela recorrente foram rebatidas por este STA no 
referido Acórdão, iremos sumariamente reiterar essa jurisprudência seguida por nós no Acórdão deste 
Supremo Tribunal, de 7 de Março de 2012(1), proc. n.º 179/12, que nos limitaremos a reproduzir, 
adaptando -a ao caso em apreço.

Vejamos.
2.2. Do sentido e alcance do art. 89º -A da LGT
O art.º 89.º -A da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/06 de 29/12 e à Lei n.º 19/08 de 21/4, 

dispõe que “há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendi-
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mentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 ou 
quando declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação 
ao rendimento padrão resultante da referida tabela”.

Por sua vez, o seu n.º 2, estabelece que, entre as manifestações de fortuna previstas na tabela supra 
referida estão as aquisições de imóveis, cujo valor de aquisição seja igual ou inferior a 50.000 contos 
(€ 249.398,95), adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer 
elemento do agregado familiar [al. a)] e os bens que aqueles fruam, adquiridos nesse ano ou nos três 
anos anteriores, por sociedade na qual detenham, directa ou indirectamente, participação maioritária, 
ou por entidade sediada em território de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não permita identificar 
o titular respectivo [al. b)].

Por último, determina o seu n.º 3 que “verificadas as situações previstas no n.º 1, cabe ao sujeito 
passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte 
das manifestações de fortuna evidenciadas, nomeadamente herança ou doação, rendimentos que não 
esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito”.

Um dos problemas que este preceito suscita gira, desde logo, em torno de saber quando é que há 
lugar à aplicação de métodos indirectos na avaliação da matéria colectável e qual o papel do denominado 
“rendimento padrão”, a que se refere o n.º 1 do art. 89º -A, da LGT.

Em relação a este primeiro problema, constitui jurisprudência reiterada que não obstante a prova 
parcial da proveniência do preço que foi pago por determinado imóvel, mostrando os rendimentos de-
clarados uma desproporção superior a 50% para menos em relação ao rendimento resultante da tabela 
do n.º 4 do art.89º -A da LGT, fica ainda assim legitimada a aplicação do método indirecto de avaliação 
da matéria colectável.

No Acórdão que estamos a seguir (Acórdão do STA, de 7 de Março de 2012, proc n.º 179/12), 
pode ler -se que “cabendo à Administração tributária o ónus de prova da verificação dos pressupostos 
legais vinculativos da sua actuação, cabe -lhe provar que o rendimento líquido declarado pelo sujeito 
passivo mostra uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão fixado 
na referida tabela.

O rendimento padrão serve assim, numa primeira fase, para verificar se ocorrem os pressupos-
tos legais para o recurso a métodos indirectos de determinação do rendimento tributável. E uma vez 
provados esses pressupostos, passa a competir ao sujeito passivo o ónus de prova da ilegitimidade do 
acto por erro nos pressupostos, pela demonstração de que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada, nomeadamente herança ou 
doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito 
(n.º 3 do artigo 89.º -A da LGT)”.

Assim sendo, significa que a justificação meramente parcial do montante que permitiu a “mani-
festação de fortuna” não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos globais que 
permitiram tal manifestação de fortuna.

Neste mesmo sentido, cfr., além do Acórdão que estamos a seguir, o Acórdão do STA, de 19/5/2010, 
proc n.º 0734, o Acórdão de 16/4/2008, proc. n.º 0234/08, o Acórdão do Pleno da Secção de Conten-
cioso Tributário do STA, de 28/1/09, no recurso n.º 761/08, e também no Acórdão da mesma Secção, 
de 27/5/09, no recurso n.º 403/09, onde expressamente se afirma que “o valor justificado por outras 
fontes de rendimento ou património apenas releva para a tentativa de demonstração de que, apesar da 
verificação em abstracto dos pressupostos legais da avaliação indirecta, esta não deve ocorrer porque 
as manifestações de fortuna evidenciadas foram adquiridas com aquele valor”.

No caso dos autos, não tendo a recorrida justificado a totalidade do montante que lhe permitiu 
efectuar a aquisição do imóvel pelo preço global de € 560.000,00, e tendo ficado provado que declarou 
rendimentos em sede de IRS, relativos ao ano de 2008, no valor de € 54.700,39, os rendimentos declarados 
mostram uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante 
da tabela prevista no n.º 4 do art. 89º -A da LGT (que no caso era 20% do valor da aquisição, isto é, 
€ 112.000,00), pelo que se encontram preenchidos os requisitos legais para a avaliação indirecta.

Outro problema que o preceito suscita prende -se com o de saber qual o relevo da justificação 
parcial das manifestações de fortuna no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como 
incremento patrimonial em sede de IRS.

No caso dos autos, ficou demonstrado, conforme consta da matéria dada como provada, que o 
recorrido justificou parcialmente a manifestação de fortuna através de um empréstimo bancário de 
€ 350.000,00 que a Administração Fiscal desconsiderou, na fixação do rendimento padrão tributável 
(pontos XI a XV do probatório).

A questão está precisamente em saber se o rendimento tributável em sede de IRS a enquadrar na 
categoria G no ano em causa (2008) há -de corresponder ao rendimento padrão obtido por aplicação de 
20% ao valor da aquisição, isto é, 20% sobre €560.000,00 o que corresponde a € 112.000,00 tal como 
pretende a Fazenda Pública, ou se, dando relevância à justificação parcial da manifestação de fortuna, 
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o rendimento tributável há -de resultar da aplicação dos 20% sobre (€560.000 00  - € 350.000,00), isto 
é, 20% sobre €210.000,00 o que daria o valor de € 42.000,00.

A primeira tese é a que corresponde à interpretação estritamente literal do art. 89º -A, n.º 4, da 
LGT, que apenas prevê de forma expressa a possibilidade de afastamento do valor determinado tendo 
por referência o “rendimento padrão” quando a administração tributária fixar rendimento superior, 
de acordo com os critérios fixados no artigo 90º, e que conta com o apoio de alguma jurisprudência 
deste Supremo Tribunal. Com efeito, pode ler -se designadamente no Acórdão do Pleno desta Secção, 
de 28/1/2009, proc. n.º 0761/08, que a segunda tese mencionada (a que defende que na determinação 
do rendimento tributável a fixar pela AF ao valor da manifestação de fortuna em causa se há -de reduzir 
o montante justificado, aplicando -se então sobre o resultado obtido, o critério fixado na lei para deter-
minar o rendimento padrão), “não tem, porém, qualquer correspondência com a norma aplicável, pois 
em nenhuma situação a lei manda subtrair ao valor de aquisição o valor justificado por outras fontes 
para calcular o rendimento padrão”.

Não obstante o exposto, entende -se, tal como ficou consignado no Acórdão que estamos a seguir, 
que outra é a solução imposta pelo espírito do sistema, conformado pelos princípios constitucionais e 
legais pertinentes atendendo à natureza das normas em causa.

Com efeito, o referido preceito não pode ser interpretado de forma isolada, devendo chamar -se 
à colação, desde logo, outras normas legais que estabelecem regras informadoras de todo o sistema 
fiscal, designadamente o art. 73º da LTG, segundo o qual «as presunções consagradas nas normas de 
incidência tributária admitem sempre prova em contrário».

Ora, quanto à sua natureza, as normas previstas no n.º 4 do artigo 89.º -A da LGT não podem deixar 
de ser, nesta segunda fase (em que em causa está a determinação e quantificação do rendimento sujeito 
a IRS), normas de incidência objectiva de IRS, integrantes da norma contida na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 9.º do respectivo Código(2), ou, pelo menos, normas que densificam e concretizam aquelas e, 
como tais, sujeitas a idênticas regras e princípios(3).

Como refere JORGE DE SOUSA, “As presunções em matéria de incidência tributária podem ser 
explícitas, reveladas pela utilização da expressão «presume -se» ou semelhante (…)”, mas “também 
podem estar implícitas em normas de incidência, designadamente de incidência objectiva”.

Para este autor, “(…) as normas que ficcionam valores para efeitos de determinar a medida dos 
rendimentos contêm presunções implícitas, já que não se pode aceitar, à face do princípio constitucio-
nal da igualdade, que se queiram tributar rendimentos inexistentes; por isso as ficções de valores de 
matéria tributável foram introduzidas na lei no pressuposto de que correspondem à realidade os valores 
determinados por via de presunção. Em situações deste tipo, está -se perante a aplicação de presunções 
contidas em normas de incidência objectiva (conceito em que se englobam as normas sobre determi-
nação de matéria tributável de natureza substantiva, como é jurisprudência assente do TC), pelo que os 
interessados podem ilidi -las, ao abrigo do disposto no art. 73º da LGT, e fazer uso do procedimento de 
ilisão de presunções previsto neste art. 64ºdo CPPT; é admissível ilidir as presunções implícitas porque o 
que se pretende «sempre» é atribuir rendimentos reais e não inexistentes e é por esta razão, de se querer 
«sempre» tributar valores reais, que o art. 73º da LGT permite «sempre» ilidir presunções”(4).

Por aplicação da doutrina exposta, ter -se -á de considerar, no caso em apreço, ser aplicável a proi-
bição de presunções legais absolutas e inilidíveis de rendimentos derivada do princípio da capacidade 
contributiva que, no plano da lei ordinária, o art. 73º da LGT expressamente consagra(5).

Nesta sequência, bem andou a sentença recorrida ao reconhecer à recorrida o direito de provar 
o manifesto excesso de quantificação e que o seu rendimento tributável não podia ser igual ao rendi-
mento padrão que a lei fixa e presume, uma vez que conseguiu demonstrar a proveniência de parte do 
montante que permitiu a manifestação de fortuna. Como ficou consignado no Acórdão que estamos a 
seguir, “impedir o contribuinte de fazer essa prova ou defender que não se pode dar qualquer relevância 
à demonstração da proveniência parcial do rendimento utilizado na manifestação da fortuna, argumen-
tando que a quantificação tem, necessariamente, de ser aquela que resulta da aplicação de um critério 
estritamente legal e que parte de uma ficção ou presunção de um determinado rendimento sujeito a 
tributação (rendimento padrão), constituiria, desde logo, uma clara e directa violação do artigo 73.º da 
LGT, pois que sendo a situação em apreço uma daquelas que bule com a incidência objectiva de IRS, 
há que dar à parte desfavorecida com esta presunção a possibilidade de a ilidir, mediante prova em 
contrário (n.º 2 do artigo 350.º do Código Civil)”.

Mas a solução defendida pela Fazenda Pública, no sentido da consagração de uma presunção ab-
soluta e inilidível, conduziria também à violação inadmissível do princípio da igualdade, da capacidade 
contributiva e da tributação dos rendimentos reais.

Com efeito, a não relevância da justificação parcial da manifestação de fortuna, levaria a tributar 
de forma igual situações diversas, uma vez que perante contribuintes relativamente aos quais se verifi-
cassem os pressupostos legais do recurso à avaliação indirecta por “sinais exteriores de riqueza” e que 
tivessem adquirido imóveis de valor idêntico, estaríamos a permitir que aos que nada justificassem ser 
tributados em sede de categoria G de IRS por montante exactamente igual aos que tivessem justificado 
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que, por exemplo, parte significativa da fonte do acréscimo patrimonial lhes tinha advindo do recurso 
a um empréstimo bancário. Realce -se que a aplicação cega da norma do art. 89º -A da LGT poderá 
conduzir ao extremo de um contribuinte ter demonstrado 99% do valor da manifestação de fortuna 
e mesmo aí ser tributado de igual modo que aquele que não conseguiu fazer qualquer demonstração.

Acresce que a proceder esta interpretação, o montante obtido, por exemplo, como no caso dos 
autos, por via do empréstimo bancário acabaria também por ser tributado, não obstante tratar -se com-
provadamente de montante não sujeito a tributação em sede de IRS.

Assim sendo, tal como se concluiu no Acórdão n.º 0734/09 e reiterado no Acórdão n.º 179/2012, 
“a interpretação adoptada no acórdão recorrido conduz, inevitavelmente, a um tratamento grossei-
ramente igualitário de situações diversas e bem assim autoriza e valida a tributação de rendimentos 
que, comprovadamente, não estão sujeitos a tributação em sede de IRS, razões pelas quais deve ser 
rejeitada sob pena de afronta aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da tributação 
dos rendimentos reais”.

Neste sentido vai o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 348/97, de 29 de Abril de 1997, que 
julgou inconstitucional, por violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Consti-
tuição, a norma do §2 do artigo 14.º do Código do Imposto de Capitais, na parte em que não permite a 
elisão de onerosidade dos mútuos efectuados pelas sociedades a favor dos respectivos sócios. Para tanto 
ponderou -se no referido Acórdão que “o estabelecimento de presunções com o objectivo de conferir 
certeza e simplicidade às relações fiscais, de permitir uma pronta e regular percepção dos impostos e 
de evitar a evasão e a fraude fiscal como adverte Casalta Nabais (…) «tem de compatibilizar -se com 
o princípio em análise, o que passa quer pela ilegitimidade constitucional das presunções absolutas na 
medida em que impedem o contribuinte de provar a inexistência da capacidade contributiva visada na 
respectiva lei, quer pela exigência de idoneidade das presunções relativas para apresentarem o pressu-
posto económico tido em conta»”.

Por sua vez, em anotação ao mencionado Acórdão, CASALTA NABAIS(6) entende que além da 
violação do princípio da igualdade há violação do princípio da capacidade contributiva, concluindo 
que a referida “norma também é inconstitucional em si mesma, na medida em que permite a tributação 
de situações sem qualquer suporte na capacidade contributiva. (…). Ao obstar, em termos absolutos, 
à possibilidade de o contribuinte provar a eventual insuficiência ou mesmo ausência de manifestações 
da respectiva capacidade contributiva, uma tal norma pode constituir -se em suporte duma tributação 
em que está de todo ausente o critério da capacidade contributiva”.

Não obstante o exposto, no caso em apreço é ainda possível salvar a norma em causa de um 
juízo de inconstitucionalidade, por ser ainda possível, ainda que não decorra de forma imediata do 
texto literal, eleger um sentido para o art. 89º, nº4, da LGT, que está conforme à Constituição(7), por 
mediação dos princípios constitucionais referidos e, bem assim, de outras normas do sistema jurídico, 
como já mencionado.

Com efeito, sublinhou -se no referido Acórdão, “a natureza subsidiária da avaliação indirecta 
(artigo 85.º, n.º 1, da LGT)  - de que, ao menos na perspectiva do legislador [cfr. a alínea d) do n.º 1 do 
artigo 87.º da LGT], a avaliação por sinais exteriores de riqueza comunga  -, e bem assim a regra segundo 
a qual à avaliação directa se aplicam, sempre que possível e a lei não prescreva em sentido diferente, as 
regras da avaliação directa (artigo 85.º n.º 2, da LGT) parecem igualmente militar no sentido de que 
a justificação parcial feita pelo contribuinte do acréscimo patrimonial há -de reflectir -se na fixação do 
rendimento a sujeitar a imposto, tanto mais que o n.º 4 do artigo 89.º -A da LGT expressamente admite o 
afastamento da tributação do montante determinado pelo “rendimento padrão” quando existam indícios 
fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º, que permitam à administração tributária 
fixar rendimento superior, o que permite afirmar o carácter supletivo do recurso ao rendimento padrão”. 
O acabado de referir permite concluir que, pelo menos na perspectiva da Administração Tributária, 
o referido rendimento não consubstancia uma presunção absoluta e inilidível. Ora, se assim é para a 
Administração, perante meros indícios, embora fundados e consonantes com critérios legalmente de-
finidos, não se vê que deva ser de outro modo quando a situação seja a inversa e o contribuinte disso 
faça prova, por força dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva.

Acresce ainda que esta solução constitui ainda uma exigência do princípio do Estado de Direito 
democrático (art. 2º da CRP) que postula também no âmbito do procedimento tributário “esse justo 
equilíbrio, essa paridade de posições jurídicas recíprocas, nas situações em que não se vislumbra que 
um interesse de especial relevo imponha solução diversa”(8).

Por último, a solução propugnada no Acórdão que estamos a seguir e adoptada na sentença “a 
quo” é a sustentada pela mais recente doutrina que tratou directamente a questão(9).

Em suma, os argumentos expostos conduzem que se extraia, para o caso concreto, que a justificação 
parcial, embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89.º -A da LGT, 
não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser determinado 
por esse método. Assim, deve entender -se que a quantificação do rendimento tributável da recorrida deve 
ser igual a 20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo bancário que demonstrou 
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ter efectuado para a aquisição do imóvel em questão, já que este montante não está, nem pode estar, 
sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito 
a tributação, sob pena de estarmos perante uma tributação em que estaria de todo ausente o critério da 
capacidade contributiva(10).

Por tudo o que vai exposto, considerando que, no caso em apreço, a Administração Tributária, na 
avaliação do rendimento tributável da recorrida, não procedeu a nenhuma dedução relativa ao emprés-
timo bancário, terá de concluir -se pela existência de manifesto excesso na quantificação, o que fere de 
ilegalidade o acto que constitui o objecto do presente recurso judicial  - acto que fixou à ora recorrida 
o rendimento tributável de € 112.000,00, com referência ao ano de 2008, com recurso a avaliação 
indirecta –, pelo que se impõe a respectiva anulação judicial.

A douta sentença recorrida que decidiu neste sentido merece, pois, ser confirmada, devendo ser 
negado, nesta sequência, provimento ao presente recurso jurisdicional.

III - DECISÃO
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

(1) Que diz respeito precisamente a uma situação idêntica de IRS relativo ao ano de 2008.
(2) Neste sentido, cfr. JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos 

Líquidos, Coimbra, 2007, pp. 368/369, nota (415).
(3) Segundo JORGE DE SOUSA, “para efeitos previstos no art. 73º da LGT e no art. 64º do CPPT, deve entender -se 

que a referência a normas de incidência é utilizada na acepção lata, pois as razões que justificam a admissibilidade de ilidir 
presunções, que se ligam à comprovação da existência real dos pressupostos subjectivos e objectivos da tributação, que é 
exigida pelo princípio constitucional, valem relativamente a qualquer destes pressupostos” (cfr. Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, anotação ao art. 64º do CPPT, p. 586).

(4) Cfr. ob. cit., anotação ao art. 64º do CPPT, p. 590. Nestes sentido, cfr. o recente Acórdão deste Supremo Tribunal, de 
29 de Fevereiro de 2012, proc. n.º 441/2011.

(5) Cfr. CASALTA NABAIS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Almedina, 1998, em especial, pp. 497/498.
(6) Cfr. “Presunções Inilidíveis e Princípio da Capacidade Contributiva: Acórdão n.º 348/97, processo n.º 63/96”, Fisco, 

n. 84/85, Setembro/Outubro 1998, ano IX, pp. 85/95.
(7) “A interpretação conforme à Constituição não consiste (…) tanto escolher entre vários sentidos possíveis e normais 

de qualquer preceito o que seja mais conforme com a Constituição quanto em discernir no limite  - na fronteira da inconstitucio-
nalidade  - um sentido que, embora não aparente ou não decorrente de outros elementos de interpretação, é o sentido necessário 
e o que se torna possível por virtude da força conformadora da Lei Fundamental”, cfr. o Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 490/97, proc. n.º 696/96.

(8) Cfr. o Acórdão que vimos seguindo citando PEDRO MACHETE, Estado de Direito Democrático e Administração 
Paritária, Coimbra, Almedina, 2007.

(9) No sentido da solução adoptada no Acórdão quanto quando se defende que, quando o contribuinte não faça, como 
deve fazer, «a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados», o «valor padrão» de rendimento tributável 
[20% do valor de «manifestações de fortuna evidenciadas] seja diminuído até ao montante da prova justificativa que ele faça 
dessas manifestações de fortuna, cfr. JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, A Tributação Presuntiva do Rendimento: Um Contributo para 
Reequacionar os Métodos Indirectos de Determinação da Matéria Tributável, Coimbra, Almedina, Abril 2010, pp. 301/305.

(10) Segundo jurisprudência do Tribunal Constitucional Italiano, “as presunções devem apoiar -se em elementos con-
cretamente positivos que as justifiquem racionalmente e admitir prova em contrário, de modo a que o imposto se ligue a um 
pressuposto económico certo, provado e não apenas provável” (cfr. citação do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 384/97). 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Garantia. Prosseguimento da execução. Penhor.

Sumário:

É ilegal a constituição de penhor ocorrida antes de ter sido proferido despacho que 
decida um anterior pedido de isenção de prestação da garantia, sendo que, em tal 
caso, não pode sequer dizer -se que à executada é facultada a possibilidade de reagir 
na via contenciosa logo que o despacho de indeferimento seja notificado (pois que 
o mesmo ainda não foi proferido) mediante a reclamação prevista no artigo 276º 
do CPPT.
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Processo n.º 408/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Val Europa — Trabalho Temporário, L.da

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

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida pelo TAF de Penafiel, na parte em que 

julgou procedente a reclamação, deduzida por Val Europa – Trabalho Temporário, Lda., nos termos 
dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra o despacho de indeferimento do pedido de revogação do acto de 
constituição de penhor sobre direito de crédito emergente de reembolso de IRC, proferido pelo órgão 
de execução fiscal no âmbito da execução fiscal n.º 1899 -2011/01024159.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou parcialmente procedente 

a reclamação de actos do órgão de execução fiscal e que em consequência decidiu, apesar de en-
tender ser de manter o despacho que indeferiu o pedido de isenção da garantia, mandar anular a 
constituição de penhor sobre o direito de crédito emergente do reembolso de IRC, no montante de 
€ 39.726,95.

B. A douta sentença padece de erro de julgamento, fazendo uma errada interpretação e aplicação 
do direito.

C. Consagra o n.º 1 do art. 666º do CC. que:
“O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros, se os 

houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou pelo valor de 
créditos ou outros direitos não susceptíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro.”

D. Prescreve o art. 195º do CPPT que:
“1  - Quando o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, o órgão da execução 

fiscal pode constituir hipoteca legal ou penhor.
2  - A hipoteca legal é constituída com o pedido de registo à conservatória competente, que é 

efectuado por via electrónica, sempre que possível.
3  - O órgão da execução fiscal deverá promover na conservatória competente, a favor da Fazenda 

Pública, o registo da hipoteca legal, quando for o caso.
4  - Para efeitos do n.º 2, os funcionários do órgão da execução fiscal gozam de prioridade de 

atendimento na conservatória em termos idênticos aos dos advogados ou solicitadores.
5  - O penhor constitui -se por via electrónica ou por auto e é notificado ao devedor nos termos 

previstos para a citação.”
E. E estipula o art. 50º da LGT que:
“1  - O património do devedor constitui a garantia geral dos créditos tributários.
2  - Para garantia dos créditos tributários, a administração tributária dispõe ainda:
a) Dos privilégios creditórios previstos no Código Civil ou nas leis tributárias;
b) Do direito de constituição, nos termos da lei, de penhor ou hipoteca legal, quando essas 

garantias se revelem necessárias à cobrança efectiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a 
propriedade dos bens;

c) Do direito de retenção de quaisquer mercadorias sujeitas à acção fiscal de que o sujeito passivo 
seja proprietário, nos termos que a lei fixar.

3  - A eficácia dos direitos referidos na alínea b) do número anterior depende do registo.”
F. Dos supracitados preceitos decorre a possibilidade de constituição do penhor por parte da AT.
G. Veja -se que o penhor se encontra previsto no art. 666º e segs. do CC, normas integradas no 

capítulo VI – Das garantias especiais das obrigações.
H. Assim, configurando o penhor uma providência para acautelar os valores em cobrança coerciva, 

admissível pela lei civil e tributária, garantindo -se com a sua constituição os créditos tributários, não 
se encontra na dependência de qualquer outro acto,

I. bastando tão só a verificação do interesse pelo OEF na eficácia da cobrança.
J. Assim, a constituição do penhor não se encontrava dependente de qualquer decisão do OEF 

sobre o pedido de isenção de prestação de garantia.
K. Ademais, se o OEF verificasse que o reclamante reunia as condições para poder ser deferido 

o pedido de dispensa da prestação de garantia constituía -se na obrigação de proceder ao levantamento 
do penhor,

L. situação que, como resulta dos autos, não se iria verificar, atento o reclamante não reunir os 
pressupostos para que o OEF o dispensasse da prestação de garantia.

M. Entende a Fazenda Pública que o apelo do douto tribunal a quo ao disposto no n.º 1 do art. 201º 
do CPC é incorrecto, como é incorrecto o raciocínio de que a constituição do penhor antes de decorrido 
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o prazo para a decisão relativa à dispensa da garantia é uma irregularidade, cominada com a nulidade 
do acto, in casu, a constituição de penhor.

N. O disposto no n.º 1 do art. 201º do CPC não tem aplicação ao caso sub judice,
O. porquanto, a prática de um acto considerado ilegal só sofrerá a cominação da nulidade quando 

a lei expressamente o determine, como nas situação previstas no art. 133º do CPA,
P. e a lei, em lado algum, comina a falta de pronuncia do OEF sobre um pedido de dispensa da 

prestação da garantia, num prazo determinado, com a nulidade dos actos subsequentes,
Q. nem a mesma falta de pronúncia tem a virtualidade de influir no exame ou decisão da causa, 

de molde a poder inquinar os actos subsequentes com a sua nulidade.
R. Ademais, e dado que o douto tribunal a quo entendeu, e bem diz a Fazenda Pública, que a de-

cisão de indeferimento da isenção da prestação da garantia é legal, a anulação dos actos subsequentes, 
em concreto a constituição do penhor, seria um acto inútil e inoperante,

S. como aliás decorre do princípio do aproveitamento do acto administrativo.
T. Pelo que, a constituição do penhor não padece de qualquer ilegalidade, devendo manter -se na 

ordem jurídica.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida, com as legais 

consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, de 29 de Fevereiro de 2012, exarada a fls. 164/174.
A sentença recorrida julgou procedente a reclamação deduzida do despacho do Chefe do Serviço 

de Finanças de Valongo, de 20 de Setembro de 2011, que indeferiu pedido de revogação, por ilegali-
dade, do acto de constituição de penhor sobre direito de crédito emergente de reembolso de IRC, no 
entendimento de que o penhor foi constituído antes do decurso do prazo de resolução do pedido de 
dispensa de prestação de garantia e da prolação de decisão expressa de indeferimento, o que constitui 
nulidade nos termos do disposto no artigo 201º/1 do CPC.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 190/191, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso merece provimento, pelas razões que a seguir se referem.
Resulta do probatório que a recorrida em 19 de Julho de 2011 solicitou, ao abrigo do estatuído 

nos artigos dispensa de prestação de garantia e de suspensão do PEF.
Em 20 de Setembro de 2001 tal pedido foi expressamente indeferido.
A recorrida foi notificada da constituição do sindicado penhor em 5 de Agosto de 2011.
Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ((1) Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, volume III, página 218.), cuja doutrina subscre-
vemos “Embora o n.º 7 (nº 3 na redacção inicial) o art. 169º do CPPT estabeleça que, se a garantia não 
for prestada no prazo respectivo, se procede de imediato à penhora, tem de afastar -se desta estatuição 
os casos em que tiver sido formulado pedido de isenção de prestação de garantia, enquanto não tiver 
sido proferida decisão de indeferimento.

Na verdade, o isenção de prestação de garantia é um substitutivo desta prestação, pelo que lhe 
devem ser atribuídos os mesmos efeitos, pois se assim não fosse inutilizar -se -ia o efeito primacial 
desta isenção, que corresponde a um direito dos contribuintes, reconhecido pelo artigo 52º, n.º 4, 
da LGT.

No entanto, uma vez decidido o indeferimento do pedido de suspensão, deve aplicar -se o regime 
daquele n.º 7 do art. 169º, procedendo -se à penhora logo que for notificado o despacho de indeferi-
mento”.

Temos assim que entre o pedido de dispensa ou isenção de garantia e o seu indeferimento o PEF 
esteve provisoriamente suspenso não sendo, pois, legal a efectivação de penhora ou constituição de 
penhor, por identidade de razões.

Todavia, entretanto, o Tribunal recorrido julgou improcedente o pedido de isenção da prestação 
de garantia, decisão essa que não foi objecto de recurso jurisdicional, tendo transitado em julgado.

Assim sendo, a anulação dos actos subsequentes, como o acto de constituição do penhor, ora, em 
apreciação, seria um acto, manifestamente inútil e inoperante (que a lei proíbe  - artigo 137º do CPC) 
e contrário ao princípio do aproveitamento do acto administrativo.

Efectivamente, se o acto de constituição do penhor sindicado fosse anulado, a Administração 
Tributária iria praticar o mesmo acto de constituição do penhor, o que não faria sentido.

Termos em que deve dar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando -se a sentença 
recorrida, com consequente manutenção na ordem jurídica do acto sindicado.»

1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
Quanto à Reclamação apresentada em 3 de Outubro de 2011:
1º  - A Sociedade ora Reclamante apresentou em 19 de Julho de 2011 um requerimento no pro-

cesso de execução fiscal n.º 1899 -2011/01024159, no qual pedia a sua suspensão, com os seguintes 
fundamentos:

 - O processo de execução fiscal tinha sido instaurado por dívida relativa ao IRS – retenção na 
fonte – de 2009, no valor de 369.261, 65 euros;

 - O prazo de pagamento voluntário do imposto decorria em 8 de Junho de 2011.
2º  - A Reclamante apresentou em 19 de Julho de 2011, um requerimento no qual pedia a suspensão 

do processo de execução fiscal e a dispensa de prestação de garantia, com os seguintes fundamentos:
 - Dedica -se essencialmente à prestação de serviços de trabalho temporário;
 - Tem 147 trabalhadores a seu cargo;
 - Não tem activos, nem bens móveis/imóveis penhoráveis e suficientes para pagamento da quantia 

exequenda e do acrescido;
 - Não tem meios financeiros para a prestação de garantia;
 - Está impossibilitada de recorrer ao crédito bancário;
 - Os encargos financeiros que teria com a prestação de garantia implicavam que deixasse de fazer 

face aos seus compromissos e levaria ao desemprego dos seus trabalhadores;
 - A prestação de garantia geraria a existência de uma situação de carência económica de tal modo 

que deixaria de ter à sua disposição os meios financeiros à satisfação das necessidades básicas à sua 
laboração.

 - O órgão de execução fiscal pronunciou -se sobre esse pedido em 20 de Setembro de 2011 (cfr. 
teor de fls. 26 e 27), nos seguintes termos:

 - O cadastro electrónico de activos penhoráveis permitiu constatar que a executada tinha 12 veí-
culos automóveis em seu nome;

 - Todavia, os mesmos não eram suficientes para garantir a dívida e o acrescido;
 - A concessão de dispensa de prestação de garantia para suspensão do processo de execução 

fiscal dependia do facto da prestação de garantia causar um prejuízo irreparável para o executado e da 
circunstância da sua prestação dever ser a causa da manifesta falta de meios económicos revelada pela 
insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da dívida exequenda e do acrescido;

 - Todavia, torna -se necessário que o executado não seja responsável pela situação de insuficiência 
e de inexistência de bens;

 - A verificação da insuficiência de bens, por si só, não determina necessariamente uma situação 
de manifesta falta de meios económicos;

 - É necessário ainda que se estabeleça um nexo de causalidade adequada entre a situação de ma-
nifesta carência económica e a insuficiência de bens verificada;

 - No caso de uma pessoa colectiva, apenas se deve considerar verificado o pressuposto de irrespon-
sabilidade da executada pela situação de insuficiência/inexistência de bens nos casos em que a insufici-
ência/inexistência de património não possa resultar da actuação empresarial, ou seja, apenas quando a 
dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou da administração que a representa;

 - Caso contrário existirá sempre uma responsabilidade da empresa pelo destino dado aos bens que 
fazem parte do seu património baseado na actuação dos seus gerentes;

 - Assim, indefiro o pedido de suspensão da execução e de dispensa de prestação de garantia 
bancária.

Relativamente à Reclamação de 11 de Agosto de 2011:
1.º  - A Reclamação foi apresentada da constituição de penhor relativo ao IRC de 2010, no valor 

de 39.726,95 euros.
2.º  - O pedido de suspensão do processo de execução fiscal e de dispensa de prestação de garantia 

foi apresentado em 19 de Julho de 2011.
3.º  - A ora Reclamante foi notificada da constituição de penhor em 5 de Agosto de 2011.
3.1. Conforme dos autos resulta, a executada (no processo de execução fiscal n.º 1899 -2011/01024159) 

Val Europa – Trabalho Temporário, Lda., requereu, em 19/7/2011, a suspensão da execução com dis-
pensa da prestação de garantia, dado estar a correr o prazo para apresentação de reclamação graciosa 
e/ou impugnação judicial da liquidação.

E entretanto, foi notificada, em 5/8/2011, do acto de constituição (decisão de 25/7/2011, operada 
em 26/7/2011 – cfr. fls. 14 a 18) de penhor sobre o direito de crédito emergente de reembolso de IRC 
relativo ao ano de 2010.

Tendo deste acto deduzido reclamação, nos termos do art. 276º do CPPT, em 11/8/2011.
Posteriormente, por o respectivo OEF ter proferido, em 20/9/2011, despacho de indeferimento 

daquele pedido de suspensão da execução com dispensa da prestação de garantia, a executada, notificada 
em 26/9/2011, contra ele deduziu, em 3/10/2011, nova reclamação, nos termos do art. 276º do CPPT.
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Ordenada, por despacho proferido pela Mma. Juíza em 14/12/2011 (cfr. fls. 112) a incorporação 
de ambas as reclamações assim deduzidas, a sentença veio a apreciá -las julgando improcedente a re-
clamação deduzida contra o despacho do OEF que indeferira o pedido de suspensão da execução com 
dispensa da prestação de garantia, mas julgando improcedente a reclamação deduzida contra o acto de 
constituição de penhor sobre o direito de crédito emergente de reembolso de IRC relativo ao ano de 
2010 (no valor de € 39.726,95).

E só desta parte da decisão vem interposto (pela Fazenda Pública) o presente recurso.
3.2. A sentença julgou procedente tal reclamação e determinou, em consequência, o levantamento 

da constituição de penhor, com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte:
 - O pedido de suspensão do processo de execução fiscal e de dispensa de prestação de garantia, 

devia ter sido decidido no prazo de 10 dias, ou seja, até 29/7/2011 e a não decisão nesse prazo não 
implicava o seu deferimento tácito, mas fazia presumir o seu indeferimento tácito para efeitos de re-
clamação, cfr. resulta do teor do n.º 1 do art. 109º do CPA.

 - Ora, resulta dos autos que, na data de constituição de penhor, em 26/7/2011, nem tinha ainda 
decorrido o prazo para a decisão do pedido de isenção de prestação de garantia (apresentado pela re-
clamante em 19/7/2011) nem tinha sido proferida decisão expressa de indeferimento (a qual só veio a 
ser proferida em 20/9/2011 e que foi igualmente objecto de reclamação).

 - Assim, tendo o OEF procedido no âmbito do processo de execução fiscal à constituição do 
penhor sem que se encontrasse decidido, por sentença com trânsito em julgado, se a reclamante tinha 
condições para ser dispensada da prestação de garantia, ocorreu uma irregularidade prevista no n.º 1 
do art. 201º do CPC, resultante de ter sido constituído penhor antes de estar definitivamente decidida 
a questão relativa à dispensa de garantia.

3.3. Discorda a recorrente Fazenda Pública sustentando, como se viu, que a sentença enferma 
de erro de julgamento, por errada interpretação do disposto no n.º 1 do art. 661º do CCivil, e nos 
arts. 195º do CPPT e 50º da LGT, normativos dos quais decorre a possibilidade de constituição do 
penhor por parte da AT, sendo que configurando o penhor uma providência para acautelar os valores 
em cobrança coerciva, a respectiva constituição não se encontra na dependência de qualquer outro 
acto (nomeadamente não está dependente da decisão do OEF sobre o pedido de dispensa da prestação 
de garantia), bastando tão só a verificação do interesse pelo OEF na eficácia da cobrança, acrescendo 
que se o OEF verificasse que o reclamante reunia as condições para poder ser deferido o pedido de 
dispensa da prestação de garantia, também o mesmo se constituía na obrigação de proceder ao levan-
tamento do penhor.

Situação que, como resulta dos autos, não se iria verificar, dado a reclamante não reunir os pres-
supostos para tal dispensa da prestação de garantia.

E no caso também não tem aplicação o disposto no n.º 1 do art. 201º do CPC, uma vez que a 
prática de um acto considerado ilegal só sofrerá a cominação da nulidade quando a lei expressamente 
o determine, como nas situação previstas no art. 133º do CPA, sendo que a lei, em lado algum, co-
mina a falta de pronúncia do OEF sobre um pedido de dispensa da prestação da garantia, num prazo 
determinado, com a nulidade dos actos subsequentes, nem essa não pronúncia tem a virtualidade de 
influir no exame ou decisão da causa, de molde a poder inquinar os actos subsequentes com a sua 
nulidade.

E sendo legal a posterior decisão de indeferimento do pedido de isenção da prestação da ga-
rantia, também por força do princípio do aproveitamento do acto administrativo, é de concluir que a 
anulação dos actos subsequentes, em concreto a constituição do penhor, sempre seria um acto inútil 
e inoperante, pelo que, a constituição do penhor não padece de qualquer ilegalidade, devendo manter-
-se na ordem jurídica.

Vejamos.
4. O art. 50º da LGT confere à AT o direito de constituir, nos termos da lei e para garantia dos 

créditos tributários, penhor ou hipoteca legal, quando essas garantias se revelem necessárias à cobrança 
efectiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a propriedade dos bens.

No mesmo sentido dispõem os nºs. 1 e 5 do art. 195º do CPPT, estabelecendo que o OEF pode 
constituir hipoteca legal ou penhor, quando o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, 
sendo que o penhor se constitui por via electrónica ou por auto e é notificado ao devedor nos termos 
previstos para a citação.

No caso, não se questionam os requisitos da constituição do penhor, (1) e a questão a decidir é 
apenas a de saber se, estando pendente pedido de dispensa ou isenção de prestação de garantia, é le-
galmente admissível proceder, no âmbito da respectiva execução fiscal, à constituição de penhor e, em 
caso de resposta negativa a esta questão, se ocorre a nulidade dos actos subsequentes.

Ora, nos termos do art. 169º do CPPT a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso, 
além do mais, de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto 
a legalidade da dívida exequenda, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195º ou 
prestada nos termos do art. 199º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, 
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sendo certo, por outro lado, que os nºs. 6 e 7 deste mesmo art. 169º do CPPT estabelecem que se não 
houver garantia constituída ou prestada, nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida 
exequenda e acrescido, é ordenada a notificação do executado para prestar a garantia referida no n.º 1 
dentro do prazo de 15 dias e se esta não for prestada se procederá de imediato à penhora.

Referenciando estes normativos, salienta o Cons. Jorge de Sousa (2) que deles resulta que «mesmo 
que não esteja prestada garantia, a mera dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial ou a 
interposição de recurso têm um efeito suspensivo provisório, até que termine o prazo de 15 dias que 
se prevê que seja concedido ao executado para a prestar» e que «Embora o n.º 7 (…) estabeleça que, 
se a garantia não for prestada no prazo respectivo, se procede de imediato à penhora têm de afastar-
-se desta estatuição os casos em que tiver sido formulado pedido de isenção de prestação de garantia, 
enquanto não tiver sido proferida decisão de indeferimento», uma vez que «a isenção de prestação de 
garantia é um substitutivo desta prestação, pelo que lhe devem ser atribuídos os mesmos efeitos, pois 
se assim não fosse inutilizar -se -ia o efeito primacial desta isenção, que corresponde a um direito dos 
contribuintes, reconhecido pelo art. 52º, n.º 4, da LGT». Só devendo, portanto, aplicar -se o regime deste 
n.º 7, ou seja, proceder -se à penhora, quando estiver decidido o indeferimento do pedido de suspensão 
e logo que o mesmo for notificado.

Não tem, porém, sido esta a interpretação da jurisprudência deste STA, expressa nos acórdãos 
de 6/10/2010, rec. n.º 667/10 e de 3/11/2010, rec. n.º 784/10, nos casos em que a penhora é efectivada 
depois da prolação de despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia, mas antes 
de o respectivo despacho de indeferimento ter sido notificado ao executado. Na verdade, em tais casos, 
entendeu -se que a notificação do despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia e 
ordena a penhora não tem necessariamente de preceder a concretização desta última diligência executiva, 
pois que a notificação se destina a proporcionar ao destinatário do acto a possibilidade de o impugnar 
mediante reclamação e esta faculdade não é afastada pela efectivação da penhora antes da notificação, 
pois a reclamação pode ser apresentada na sequência da notificação.

Ora, se assim é relativamente à penhora, igualmente se justificaria este entendimento em relação 
ao penhor, que constitui uma garantia real completa (art. 666º do CCivil) que confere ao credor o di-
reito à satisfação do seu crédito com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa 
móvel, de créditos ou outros direitos não susceptíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor, havendo, na 
penhora que porventura se siga, que proceder -se à sua transferência para a execução (nº 6 do art. 856º 
do CPC).

Porém, no presente caso, como se viu, o despacho que ordenou a constituição do penhor e o 
acto de constituição ocorreram antes de ter sido proferido despacho relativamente ao mencionado 
pedido de isenção de prestação de garantia. Ou seja, trata -se de situação não coincidente com aquela 
a que se reporta a citada jurisprudência: no presente caso, a constituição do penhor ocorreu antes 
de ter sido proferido despacho que apreciasse o pedido de isenção de prestação da garantia e não 
pode sequer dizer -se que à executada é facultada a possibilidade de reagir na via contenciosa logo 
que o despacho de indeferimento seja notificado (pois que o mesmo ainda não foi proferido) me-
diante a reclamação prevista no art. 276º do CPPT. Não se trata, pois, de discutir a eficácia de acto 
praticado e ainda não notificado, mas, antes, de situação em que não foi praticado acto susceptível 
de ser notificado.

Daí que, retomando o ensinamento do cons. Jorge de Sousa, (3) no sentido de que, tendo o pedido 
de dispensa de prestação de garantia «o mesmo efeito que o pedido de prestação da garantia, a nível 
do prosseguimento da execução fiscal, que fica suspensa provisoriamente, como se depreende do n.º 7 
deste art. 169º, conjugado com o n.º 6 (nºs. 3 e 2, respectivamente, na redacção inicial), de que resulta 
que a execução só prossegue depois de decorrido o prazo de prestação de garantia, sem que esta seja 
prestada» e que «sendo o indeferimento do pedido de prestação de garantia um acto lesivo cujo efeito 
negativo para a esfera jurídica do contribuinte se traduz no prosseguimento da execução fiscal» seja 
de concluir que, no presente caso, também só com prática do acto (despacho de indeferimento) poderia 
ser constituído o aqui questionado penhor.

Pelo que bem decidiu a sentença recorrida ao julgar procedente a presente reclamação.
6. É certo que, como aponta o MP, o Tribunal recorrido acabou por julgar improcedente o pedido 

de isenção da prestação de garantia, decisão essa que não foi objecto de recurso jurisdicional, tendo 
transitado em julgado, daqui retirando aquele Magistrado a conclusão de que a anulação deste acto 
subsequente (o acto de constituição do penhor) será um acto manifestamente inútil e inoperante (que a 
lei proíbe – art. 137º do CPC) e contrário ao princípio do aproveitamento do acto administrativo, uma 
vez que, caso se anulasse agora o acto de constituição do penhor, a AT iria, certamente, praticá -lo de 
novo, imediatamente.

Não acompanhamos, porém, esta conclusão, dado que, estando em causa uma irregularidade 
processual, não será, então, aplicável o instituto do aproveitamento do acto administrativo, havendo, 
antes, lugar à aplicação do disposto no n.º 7 do art. 169º, do CPPT.

Improcedem, assim, as Conclusões do recurso.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) (No entendimento do Cons. Jorge de Sousa, dado que os actos da AT através dos quais se decida a constituição de penhor 
ou hipoteca legal são actos de natureza administrativa (uma vez que se inserem na definição dada pelo art. 120º do CPA) a decisão 
de os constituir está sujeita aos requisitos gerais dos actos administrativos em matéria tributária – cfr. Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação 2 ao art. 195º, pp. 390/391.)

(2) (Loc. cit., anotação 4 ao art. 169º, pp. 217 e 218.)
(3) (Ibidem, anotações 6 e 7 ao art. 169º, pp. 218 e 219.) 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Iva. Venda de Salvados. Isenção.

Sumário:

 I — O artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, distingue, por um lado, 
entre actividade de seguro directo e de resseguro, que é da competência exclusiva 
das companhias de seguros, enquanto instituições financeiras, actividade sujeita 
a autorização, de acordo com o regime do referido diploma, e que só elas podem 
exercer a título principal, e, por outro lado, actividades conexas ou complemen-
tares, que podem ser desenvolvidas autonomamente por outras entidades e que 
nem sequer estão sujeitas a autorização.

 II — O referido preceito, ao integrar a aquisição/venda de salvados nas actividades 
conexas ou complementares significa que, na óptica do legislador, não se trata de 
operações de seguro e ou de resseguro, sendo que existe uma diferença fundamental 
entre os dois tipos de actividades mencionadas.

 III — Considerando a letra e a razão de ser da isenção consagrada no artigo 9.º, n.º 29, 
do CIVA, ao dizer -se que estão abrangidas na referida isenção as operações de 
seguro e de resseguro realizadas por companhias de seguros, bem como as presta-
ções de serviço conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de seguros, 
deve entender -se que não cabe na mesma a actividade de venda de salvados pelas 
companhias de seguros.

 IV — A venda de salvados também não preenche as condições da isenção prevista no 
n.º 33 do artigo 9.º do CIVA (que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a 
aquisição do bem pelo sujeito passivo tenha sido feita com exclusão do direito a 
dedução) porque não se trata de uma actividade isenta, mas apenas de operações 
isentas e a lei não estabelece que ficam isentas todas as actividades de seguro e 
resseguro, mas apenas as operações de seguro e resseguro. Por outro lado, tam-
bém não foram abrangidas as actividades conexas ou complementares em geral, 
mas só as dos intermediários e correctores de seguro e não todas mas apenas das 
conexas com as operações de seguro e resseguro. Finalmente, o salvado não deve 
ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora, pois quando se fala de 
bens afectos à actividade isenta quer -se significar os bens que tenham sido uti-
lizados na empresa transmitente na realização de operações isentas do imposto. 
Aplicá -la aqui era partir não da utilização do bem para determinar o regime da 
subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que se pretende 
para a venda para qualificar a utilização anterior.

 V — Considerando a natureza excepcional ou anti -sistema das normas de isenção 
de IVA, elas devem ser objecto de uma interpretação estrita declarativa, isto é, 
uma interpretação literal que não vá além do que a rigorosa expressão textual 
da directiva de IVA permite, donde se conclui que a especificidade da aquisição 
e posterior venda de salvados pode justificar um tratamento fiscal especial, mas 
não justifica a atribuição de uma isenção.
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Processo n.º 642/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: “AXA PORTUGAL ora UAP PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, S. A..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “UAP Portugal  - Companhia de Seguros, S.A.”, a que sucedeu a “Axa 

Portugal  - Companhia de Seguros, S.A.” (adiante Contribuinte, Impugnante ou Recorrente), impugnou 
junto do Tribunal Tributário de 1.ª instância de Lisboa a liquidação adicional de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) do ano de 1994, bem como as respectivas liquidação de juros compensatórios, que 
lhe foi efectuada por a Administração tributária (AT) ter considerado que a venda de salvados resultantes 
de sinistros ocorridos com os seus segurados não está abrangida pela isenção daquele imposto de que 
goza a sua actividade seguradora nos termos do disposto no n.º 29 do art. 9.º do Código do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (CIVA) e, assim, que deveria a Contribuinte ter procedido à liquidação e 
entrega ao Estado do imposto referente a essas vendas.

1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação judicial procedente e anulou a 
liquidação de IVA e as liquidações de juros compensatórios.

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com 
efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
I - Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação 

judicial apresentada pela “UAP Portugal companhia de Seguros, SA” contra a liquidação adicional de 
IVA n.º 98155618, e contra as liquidações de juros compensatórios n.ºs 98155614, 98155615, 98155616 
e 98155617 relativas ao ano de 1994;

II - No exercício da actividade de Seguros e no que concerne ao “ramo automóvel”, as segura-
doras celebram contratos de seguro, e no caso de existirem sinistros automóveis, têm que indemnizar 
os proprietários dos veículos sinistrados, sendo que, em alguns sinistros, é tecnicamente impossível 
reparar os veículos, ou, sendo possível a reparação, esta não é feita uma vez que o seu custo é igual ou 
superior ao valor de aquisição de um veículo novo;

III - Estas situações designam -se por “salvados”, entrando as viaturas na esfera patrimonial das 
Companhias de Seguros, mediante o pagamento de uma indemnização ao proprietário do veículo 
sinistrado, não pode deixar de ser considerada uma transmissão, porquanto ocorre a transferência da 
propriedade do salvado da esfera jurídica do segurado para a esfera jurídica da seguradora.

IV - Sendo a referida transmissão onerosa, visto que resultam contrapartidas patrimoniais para 
ambas as partes, terá de ser considerada uma transmissão de bens nos termos do artigo 3º do CIVA e, 
como tal, sujeita a tributação em sede de IVA nos termos do artigo 1.º n.º 1 alínea a).

V - Apesar do n.º 29 do artigo 9º do CIVA estabelecer a isenção de imposto nas operações de seguro, 
resseguro e nas prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários de seguro, 
aquela norma abrange apenas a actividade Seguradora, ou seja, a prestação de serviços, configurando, 
a aquisição e venda de salvados, não uma prestação de serviços mas sim uma transmissão de bens.

VI - A venda do salvado para a seguradora, funciona como uma forma daquela obter algum res-
sarcimento pela indemnização que teve que pagar ao segurado e evitar o enriquecimento sem causa 
deste, ou seja, mesmo nas situações de perda total do veículo, a respectiva aquisição pelas seguradoras 
não constitui uma imposição, dependendo, antes, da sua negociação pelo segurado.

VII - Conclui -se pois, que, a venda de salvados não faz parte da actividade das seguradoras, não 
se encontrando isenta pelo n.º 29 do artigo 9º do CIVA.

VIII - A douta sentença recorrida, preconiza o entendimento de que a venda dos salvados está 
também isenta pelo n.º 33 do citado artigo 9º, na medida em que preenche os dois requisitos deste 
normativo, isto é, (os salvados) estão exclusivamente afectos a uma actividade isenta (actividade se-
guradora) e não foram objecto de direito à dedução.

IX - Diga -se, que apesar de não estar expressamente previsto no n.º 33 do artigo 9º do Código do 
IVA, não se pode deixar de considerar que “… os bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta…” 
são os que não se destinam à venda ou transformação, ou seja, os considerados como imobilizado.

X - A aplicar -se o n.º 33 do artigo 9º a quaisquer bens, independentemente de pertencerem ou não 
ao imobilizado, revelar -se -ia desnecessário ao legislador prever, que a isenção constante do n.º 14 do 
artigo 9.º do código do IVA “(…) abrange também as transmissões de bens estreitamente conexas com 
as prestações de serviços referidas”.

XI - Ora, o n.º 33 do citado artigo 9º do Código do IVA tem por objecto, apenas, os bens exclusi-
vamente afectos a uma actividade isenta, o que não sucede na situação “sub judice”, uma vez que, por 
um lado, os salvados não são adquiridos pelas seguradoras para serem usados na sua actividade, mas 
antes com o intuito/fim de serem vendidos, por outro lado, não têm qualquer conexão necessária com 
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essa mesma actividade seguradora, em virtude de entrarem na titularidade daquelas somente de modo 
incerto ou aleatório.

XII - Assim, a venda de salvados, não fazendo parte do imobilizado, não se encontrando afectos ex-
clusivamente à actividade seguradora, não preencherá o 1º dos requisitos do n.º 33 do artigo 9º do CIVA.

XIII - Quanto ao 2º dos requisitos, ou seja, os bens transmitidos não terem sido objecto do direito à 
dedução, a tributação dos “salvados” em sede de IVA deverá efectuar -se, ou pelo Regime da Tributação 
pela Margem (se o anterior proprietário do veículo sinistrado não for sujeito passivo de IVA, ou, se for, 
não tiver procedido à dedução do imposto suportado no acto da aquisição do veículo por se encontrar 
excluído desse direito), ou pelo regime Geral de IVA no caso de ter sido exercido o direito à dedução 
do imposto aquando da aquisição do bem.

XIV - Deste modo, esta venda de salvados está sujeita a imposto e dele não isenta, pelo que a im-
pugnante estava obrigada a cobrar IVA na venda dos salvados nos termos do artigo 3.º n.º 1 do CIVA, 
à taxa de 16% (em vigor em 1994) nos termos do artigo 18º n.º 1 alínea c) do mencionado código.

XV - São, ainda, devidos os Juros Compensatórios liquidados nos termos do artigo 89.º, n.º 1 do 
CIVA e artigo 83.º do CPT, uma vez que houve atraso na liquidação do imposto que não se pode deixar 
de considerar imputável ao contribuinte.

XVI - A manter -se na ordem jurídica, a douta sentença ora recorrida revela uma inadequada inter-
pretação e aplicação do disposto nas supra citadas normas legais.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, 
ser revogada a douta sentença que determinou a anulação dos actos tributários impugnados» (1).

1.5 A Impugnante não contra alegou.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal Tributário de Lis-

boa fez correcto julgamento quando considerou que a venda de salvados pelas companhias de seguros 
estava isenta de IVA, o que, como veremos, passar por indagar do âmbito de aplicação das normas 
sobre isenção daquele imposto, designadamente (2),

a) qual o sentido e alcance do art. 8.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, sobre a 
distinção entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas e complementares”;

b) se o conceito de actividades conexas e complementares supra referido corresponde ao mesmo 
estabelecido pelo legislador do IVA no art. 9.º, n.º 29, quando se refere a prestações de serviço rela-
cionadas com operações de seguro e resseguro efectuadas por correctores e intermediários de seguros;

c) qual o sentido e alcance da isenção estabelecida no art. 9.º, n.º 33, do CIVA e a sua relação com 
a actividade de aquisição/venda dos salvados.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Dos autos resulta provada a seguinte factualidade com relevância para a decisão:
A) A impugnante encontra -se registada, para efeitos fiscais, pelo exercício da actividade de 

“Seguros e Resseguros”, CAE 820100, actividade no âmbito da qual efectua a aquisição de salvados 
resultantes de sinistros ocorridos com os seus segurados, procedendo posteriormente à sua venda (cfr. 
nota de apuramento, informação da DSPIT e print, a fls. 40 a 42 dos autos e fls. 40 do PAT apenso);

B) Na sequência de uma acção de inspecção efectuada pela Direcção de Serviços de Prevenção 
e Inspecção Tributária (DSPIT), da Direcção de Finanças de Lisboa, aos exercícios de 1993 e 1994, 
foi apurado e corrigido o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no montante de 1.664.256$00, 
para o exercício de 1994, único em causa nos presentes autos (cfr. nota de apuramento e informação 
da DSPIT, a fls. 40 a 42 dos autos);

C) Conforme o teor da referida informação, a correcção que constitui o objecto da presente 
impugnação, relativamente à alienação de salvados, foi efectuada pela Administração Fiscal com os 
seguintes fundamentos:

«IMPOSTO EM FALTA, CONFORME artigo 3º DO CIVA: “SALVADOS”
1  - O contribuinte durante o ano de 1994 não liquidou IVA na venda dos “salvados”, apesar desta 

ser qualificada como uma verdadeira transmissão de bens no sentido que a esta deve ser dado pelo 
artigo 3º do CIVA, pelo que se encontra abrangida pela letra ou pelo espírito do citado artigo, razão pela 
qual é considerada como operação passível de tributação, à taxa de 16%, para o ano de 1994, de acordo 
com a alínea c) do artigo 18º do CIVA. Consequentemente, apurou -se imposto em falta no montante 
de 1.664.256$00 (…)» (cfr. informação da DSPIT, a fls. 41 dos autos);

D) Em consequência das correcções supra identificadas, os serviços da Administração Fiscal 
emitiram as liquidações adicionais de IVA n.º 98155618, relativa ao ano de 1994, no montante de 
1.664.256$00, e as liquidações adicionais de Juros Compensatórios com os nºs 98155614, no mon-
tante de 345.266$00, 98155615, no montante de 140.233$00, 98155616, no montante de 100.737$00, 
e 98155617, no montante de 160.329$00, relativas aos períodos de 9403T, 9406T, 9409T e 9412T, 
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respectivamente, com data limite de pagamento voluntário em 30 -11 -1998 (cfr. cópia dos documentos 
de cobrança, a fls. 11 e 15 dos autos).

E) As liquidações adicionais identificadas na alínea antecedente foram pagas em 30 -11 -1998 
(cfr. carimbo aposto nos documentos de cobrança, informação e prints, a fls. 11 a 15 e 77 a 80 dos 
autos)».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A AT, na sequência de uma inspecção, entendeu que a Contribuinte devia ter liquidado IVA com 

referência à venda de salvados que efectuou no ano de 1994, motivo por que procedeu à liquidação 
adicional do referido imposto e às liquidações dos juros compensatórios que considerou devidos.

A Contribuinte insurgiu -se contra essa liquidação, bem como contra as consequentes liquidações 
de juros compensatórios, e impugnou -as judicialmente, sustentando que a aquisição dos salvados e sua 
ulterior venda se inserem e são indissociáveis da sua actividade seguradora, uma vez que resultam do 
processo de pagamento de indemnização no âmbito do contrato de seguro.

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, anuindo à tese da Impugnante e louvando -se no acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Fevereiro de 2003 (3), julgou procedente a impugnação. 
Isto, em síntese, porque considerou que

□ o salvado está afecto à actividade da companhia seguradora;
□ a actividade desta companhia está isenta;
□ a “aquisição” do salvado pela seguradora é feita com exclusão do direito à dedução do IVA.

A Fazenda Pública não se conforma com a sentença, argumentando, em síntese, que a venda de 
salvados está sujeita a IVA, não cabendo em qualquer das isenções estabelecidas no art. 9.º, nºs 29 ou 33 
do respectivo Código, na redacção à data dos factos, pelo que a Impugnante estava obrigada a liquidar 
IVA na sua venda dos salvados nos termos do arts. 1.º, n.º 1, alínea a), e 3.º, n.º 1, do mesmo Código.

Assim, e tendo presente que é a Recorrente quem conforma os termos do recurso em face das 
respectivas conclusões (cfr. arts. 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil), a questão 
a decidir prende -se com o problema da venda de salvados pelas companhias de seguros e o âmbito 
de aplicação das normas sobre isenção de IVA, designadamente, como ficou dito no acórdão desta 
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Abril de 2012, profe-
rido no processo com o n.º 101/12, e que passaremos a citar, com a resolução das seguintes questões:

«a) O sentido e alcance do art. 8º, nº1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, sobre a distinção 
entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas e complementares”;

b) Se o conceito de actividades conexas e complementares supra referido corresponde ao mesmo 
estabelecido pelo legislador do IVA no art. 9º, n.º 29, quando se refere a prestações de serviço relacio-
nadas com operações de seguro e resseguro efectuadas por correctores e intermediários de seguros;

c) O sentido e alcance da isenção estabelecida no art. 9º, n.º 33, do CIVA e a sua relação com a 
actividade de aquisição/venda dos salvados».

2.2.2 DA TRIBUTAÇÃO EM IVA DA VENDA DE SALVADOS PELAS COMPANHIAS DE 
SEGUROS

A questão que ora cumpra apreciar e decidir foi abordada e exaustivamente tratada pelo já referido 
acórdão deste Supremo Tribunal de 19 de Abril de 2012, em termos que merecem o nosso inteiro acordo.

Assim, como deixámos dito supra, vamos passar a remeter para o referido acórdão, transcrevendo -o 
integralmente quanto à sua fundamentação (4):

«2.2 Sentido e alcance do art. 8º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, sobre a distinção 
entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas e complementares”

De acordo com o art. 8º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 (5), as empresas de seguros referidas 
nos nºs 1 e 2 do artigo anterior são instituições financeiras que têm por objecto exclusivo o exercício 
da actividade de seguro directo e ou de resseguro, salvo naqueles ramos ou modalidades que se encon-
trem legalmente reservados a determinados tipos de seguradoras, podendo ainda exercer actividades 
conexas ou complementares da de seguros ou resseguro, nomeadamente no que respeita a actos e 
contratos relativos a:

a) salvados;
b) reedificação e reparação de prédios;
c) reparação de veículos;
d) manutenção de postos clínicos;
e) aplicação de provisões, reservas e capitais.

Do mencionado preceito resulta que a lei reserva às companhias de seguros o exercício das ac-
tividades de seguro directo e ou de resseguro, pelo que só elas podem desenvolver estas actividades 
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a título principal. Isto sem pôr em causa a actividade de mediação de seguros ou de resseguros, cujas 
condições de acesso e âmbito de actividade constam do Decreto -Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho (6).

O facto de a actividade de seguro e ou de resseguro só poder ser exercida pelas companhias de 
seguros não significa que estas só possam desempenhar essas actividades. Com efeito, para além da 
actividade principal (de que detêm o exclusivo), as companhias de seguro podem desempenhar outras 
actividades acessórias, denominadas actividades conexas ou complementares, nos termos do disposto no 
art. 8º (2ª parte) do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, entre as quais se inclui a venda de “salvados”. Ao integrar 
a aquisição/venda de salvados nas actividades conexas ou complementares, significa que, na óptica 
do legislador, não se trata de operações de seguro e ou de resseguro, sendo que existe uma diferença 
fundamental entre os dois tipos de actividades mencionadas.

Na verdade, a actividade de seguro e ou de resseguro caracteriza -se pela prática de actos que fazem 
parte do objecto do contrato celebrado entre o tomador de seguro e a companhia de seguros e apenas 
podem ser levadas a cabo por seguradoras devidamente autorizadas para o efeito. Já no que respeita 
às actividades acessórias (7) ou complementares, estamos a falar de actividades que não comungam 
da essencialidade da actividade de seguro e ou resseguro, tratando -se de actividades que podem ser 
desenvolvidas autonomamente por outras entidades que não seguradoras e não estão sequer sujeitas 
a autorização, nos termos do regime constante do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 como o está a actividade 
principal levada a cabo pelas seguradoras.

Importa agora confrontar a redacção deste preceito com a do art. 9º, n.º 29, do CIVA, para ver em 
que medida há ou não coincidência nos seus âmbitos de aplicação.

O n.º 29 do art. 9º do CIVA dispõe que estão isentas do imposto: “as operações de seguro e res-
seguro, bem como as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários de 
seguro”. Importa ainda reter que este preceito transpõe para a ordem jurídica portuguesa o art. 13º da 
Directiva 77/388/CEE, de 17 de Maio de 1977 (Sexta Directiva IVA), cujas alíneas a) e c) do art. 13º 
B consagram aquelas isenções, respectivamente, com o seguinte teor:

a) As operações de seguro e resseguro, incluindo as prestações de serviços relacionadas com essas 
operações efectuadas por correctores e intermediários de seguros;

c) As entregas de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta por força do presente 
artigo ou do n.º 3, alínea b), do art. 28º, quando esses bens não tenham conferido direito à dedução, 
tenha sido excluída do direito a dedução nos termos do n.º 6 do art. 17º”.

Posto isto, repare -se que quando o art. 9º, n.º 29, diz que estão isentas de imposto as operações 
de seguro e resseguro está a remeter para a definição do n.º 1 do art. 8º (1ª parte) do Decreto -Lei 
n.º 94 -B/98 e a referir -se, por conseguinte, às operações de seguro e ou de resseguro desenvolvidas 
por companhias de seguro.

Por sua vez, quando a seguir o preceito estende a isenção “às prestações de serviço conexas efec-
tuadas pelos corretores e intermediários de seguros”, já está a reportar -se a operações dos intermediários 
conexas com as operações de seguro e ou de resseguro (8).

Decorre do exposto que a isenção prevista no n.º 29 do art. 9º do CIVA abrange apenas as ope-
rações de seguro e resseguro das companhias de seguros, ficando de fora as actividades conexas ou 
complementares (9).

Nas palavras de MARIA ODETE OLIVEIRA (10), “a isenção do n.º 29 abrange apenas as operações 
de seguro e resseguro das companhias de seguros. Que assim é resulta directamente da letra do preceito. 
E o preceito não comporta quanto às companhias de seguros quaisquer outras operações, contrariamente 
ao que sucede em isenções consignadas em diferentes números do art. 9º do CIVA em que o legislador 
entendeu abranger no âmbito da isenção algumas outras transmissões de bens ou prestações de servi-
ços para além das que directamente justificaram a consagração da isenção, designado essa outras por 
conexas ou mesmo estritamente conexas. Só que quando assim o quis disse -o expressamente, como 
aliás se exige em matéria de normas que consagram isenções.”

E a venda de salvados também não cabe na segunda parte da isenção prevista no n.º 29 do art. 9º do 
CIVA porque, como já dissemos, o que o legislador quis foi alargar a isenção às prestações de serviço efec-
tuadas pelos intermediários (mediador, agentes e correctores) e conexas com as de seguro e de resseguro.

Este resultado interpretativo, que se extrai da letra do art. 9º, n.º 29, do CIVA conjugado com o 
disposto no art. 8º (1ª parte) do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, é também o que está em conformidade com 
o que se retira da razão de ser da isenção consagrada no preceito e que tem de ser lida à luz da Sexta 
Directiva.

Com efeito, referindo -se à ratio daquela isenção quanto “às operações de seguro e resseguro, in-
cluindo as prestações de serviços conexas efectuadas pelos correctores e os intermediários de seguros”, 
JOSÉ XAVIER DE BASTO (11) pondera que “O argumento mais corrente a favor da isenção de IVA 
para as actividades seguradoras é o de que o preço a que os serviços respectivos são vendidos – os cha-
mados “prémios de seguro”  - não reflecte necessariamente o valor dos serviços efectivamente prestados 
pelo segurador. A operação de uma companhia seguradora, na sua forma pura, consiste em recolher 
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“prémios”dos clientes, formando um fundo, cujo valor, na sua maior parte, está consignado ao pagamento 
das “indemnizações”. As somas pagas pelos clientes só em pequena parte se destinam a cobrir os custos de 
administração e funcionamento; o resto constitui, a bem dizer, transferências. É este o caso da generalidade 
dos seguros de risco, por exemplo, de incêndio, de acidente de trabalho, etc. No caso de seguros de vida, 
há, no prémio pago pelos clientes, também um elemento de poupança, o que apela para um tratamento 
fiscal idêntico ao que recebem outros activos em que se fazem aplicações financeiras (…). A tributação 
do prémio bruto, permitindo apenas à seguradora a dedução do IVA contido nas aquisições de bens e de 
serviços de terceiros, não constituiria, nesta lógica, solução aceitável. Separar, todavia, de modo não ar-
bitrário, a componente que se relaciona com o serviço da seguradora, como coisa distinta da componente 
que se destina a dar solidez financeira ao fundo segurador, ou da componente de poupança, é a dificuldade 
técnica principal com que se defronta a tributação pelo IVA das operações de seguro e de resseguro”.

Assim sendo, assiste razão à recorrente quando afirma que “a opção do legislador pela consignação 
da isenção do art. 9º, n.º 29, do CIVA prende -se com o facto de ser difícil apurar e, em consequência, 
tributar, o valor acrescentado nas operações de seguro e resseguro nestes serviços, sendo que tais razões 
abrangem apenas os prémios de seguro (as operações de seguro e resseguro), não se estendendo às 
outras actividades que, embora conexas ou complementares, possam ser exercidas pelas seguradoras” 
(Conclusão XVI).

Por outro lado, estamos a falar da consagração de uma isenção objectiva e não subjectiva, uma 
vez que não são as seguradoras que estão isentas, mas sim as operações de seguro e de resseguro taxa-
tivamente enumeradas na norma (12).

Em abono da tese interpretativa a que se chegou  - não isenção da venda de salvados pelas com-
panhias de seguros  - aponta -se o exemplo seguido por vários países europeus, tais como a França, 
Espanha ou a Bélgica que, embora adoptando em alguns casos um regime especial, não vão ao ponto 
de considerar aplicável à situação as disposições do art. 13º B) alíneas a) e c) da Sexta Directiva. Assim, 
a título de exemplo, no direito espanhol, diz -se que apenas se encontra isenta a cobertura do risco cuja 
contraprestação é o prémio de seguro, e referindo -se expressamente que a entrega a terceiros de bens 
deteriorados como consequência da realização de sinistro não está abrangida no âmbito da isenção, 
constituindo uma operação normalmente tributada”(13).

2.3. O sentido e alcance da isenção estabelecida no n.º 33 do art. 9º do CIVA e a sua relação com 
a actividade de aquisição/venda de salvados pelas companhias de seguros

Resta agora averiguar se a aquisição/venda de salvados cabe na isenção prevista no n.º 33 do 
art. 9º do CIVA ao estabelecer que “a isenção das transmissões de bens afectos exclusivamente a uma 
actividade isenta, quando não tenham sido objecto do direito à dedução, e bem assim, as transmissões 
de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do 
n.º 1 do art. 21º”.

Importa começar por reter que os salvados são, em geral, veículos sinistrados que as companhias 
de seguros, no decurso de um processo de indemnização por sinistro, recebem do segurado, e destinam 
posteriormente a venda a um terceiro, normalmente aos sucateiros (14), que os adquirem para, por sua 
vez, também os venderem à peça.

A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, louvou -se do consignado no Acórdão do STA de 
19/2/2003 (15), proc. n.º 026435, onde se pode ler que “se os salvados são bens que (…) entram na 
esfera patrimonial de uma companhia de seguros por força de contrato de seguro (sublinhado nosso)”, 
nos termos do disposto no art. 16º do Código da Estrada, então a sua “aquisição/afectação decorre 
ainda e exclusivamente da actividade desenvolvida, a actividade seguradora  - de operações de seguro 
e resseguro e prestações de serviços conexos  -, actividade que, como vai referido e decorre do esta-
belecido pelo citado n.º 29 do art. 9º do CIVA, se encontra isenta de tributação em sede de IVA.(…) 
atentando na específica actividade que estatutária e legalmente está cometida às companhias de seguros, 
designadamente no âmbito do ramo automóvel, já perante a inevitável e legal aquisição dos salvados 
ainda e exclusivamente em sede de cumprimento dos respectivos contratos de seguros imperioso é 
também considerar a subsequente venda/transmissão daqueles bens como bens exclusivamente afectos 
à actividade seguradora.”

Em face do exposto, verifica -se que o argumento decisivo seguido no Acórdão referenciado reside 
na noção de salvado dada pelo Código da Estrada, extraindo -se daí a inevitabilidade da sua aquisição 
pelas companhias de seguro. Por outro lado, a conclusão do Acórdão também não atende à diversidade 
de segurados que consoante sejam ou não sujeitos passivos de IVA colocam problemas diferentes, assim 
como o tipo de veículos eventualmente envolvidos na aquisição/venda de salvados (16).

Vejamos.
Como vimos, o art. 8º do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 classifica a actividade de aquisição e venda de 

salvados como meramente conexa ou complementar e, por sua vez, também não procede o argumento 
segundo o qual a aquisição da propriedade dos salvados, por parte da seguradora, resulta estritamente 
do cumprimento dos respectivos contratos de seguro celebrados com os segurados (em virtude dos 
quais se estabelece o pagamento em contrapartida da aquisição dos salvados).
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Na verdade, o contrato de seguro (17) é o contrato pelo qual uma das partes se obriga com outra, 
mediante o pagamento de um prémio, a efectuar uma prestação de natureza indemnizatória que possa 
ressarcir o prejuízo resultante da verificação parcial ou total de um risco. Em caso de sinistro, a compa-
nhia de seguros fica obrigada a efectuar uma prestação de natureza indemnizatória a favor do segurado, 
mas tal não implica necessariamente a aquisição do salvado (18), enquanto obrigação decorrente de 
cláusulas típicas e obrigatórias de um contrato de seguro.

Mas ainda que se admitisse que a entrada do salvado na esfera patrimonial da companhia de 
seguros era uma operação necessariamente decorrente do quadro do contrato de seguro, ainda assim 
haveria que distinguir entre essa entrada e a posterior venda /transmissão do salvado, uma vez que 
só a primeira operação teria quanto muito fundamento para beneficiar da isenção de IVA (19) por não 
integrar o conceito de transmissão. Com efeito, sempre se poderia argumentar que a entrada do salvado 
na esfera patrimonial da companhia de seguros não tem subjacente um preço, mas sim o pagamento de 
um prémio de seguro, consequência automática da cobertura do risco derivado da apólice de seguro.

Em face do exposto, vejamos então, mais em pormenor, se a venda dos salvados cai na primeira 
parte do n.º 33 do art. 9º do CIVA quando se refere “a isenção das transmissões de bens afectos exclu-
sivamente a uma actividade isenta (....) quando não tenham conferido direito à dedução”.

Em primeiro lugar, cumpre ter presente a distinção entre actividade acessória ou complementar 
e actividade de seguro e de resseguro. Como ficou demonstrado, a isenção prevista no n.º 29 do art. 9º 
do CIVA incide sobre operações de seguro e de resseguro, incluindo as prestações conexas levadas a 
cabo por intermediários, ficando de fora as actividades conexas ou complementares previstas no art. 8º, 
parte final do Decreto -Lei n.º 94 -B/98. Daqui deriva que enquanto as operações de seguro e de resseguro 
só podem de facto ser levadas a cabo pelas seguradoras, o mesmo não se passa com as denominadas 
actividades conexas ou complementares que tanto podem ser desempenhadas pelas seguradoras como 
por outras empresas, isto é, não se trata de actividades necessárias das seguradoras, de actividades a 
que estejam obrigadas a desenvolver por força da lei, mas sim de operações que a título eventual podem 
ser por elas desempenhadas.

Por outro lado, assiste razão à recorrente quando alega que também não se pode dizer que os sal-
vados são adquiridos pelas seguradoras para serem usados na sua actividade, uma vez que o objectivo 
das seguradoras é o de vender os salvados, lançando -os no circuito económico, não tendo essa venda 
qualquer conexão directa e/ou necessária mas sim meramente eventual com a sua actividade nuclear e 
para a qual carece de autorização, segundo o regime do Decreto -Lei n.º 94 -B/98.

Neste sentido, para MARIA ODETE OLIVEIRA a venda de salvados não integra a noção de 
“bem afecto a uma actividade isenta, dado que não constitui efectivamente imput nem indispensável 
nem tão pouco necessário nem habitual da parte da actividade seguradora que está abrangida no n.º 29 
do art. 9º (…) (20)”do CIVA.

Em segundo lugar, também não se verifica o pressuposto inserto no art. 9º, n.º 33, do CIVA na 
parte em que exige tratar -se de transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, 
“quando não tenham sido objecto do direito a dedução….”.

No caso de se tratar da entrega de um salvado por parte de um particular não sujeito passivo de IVA, 
não obstante a entrega do veículo pelo sinistrado constituir uma transmissão do direito de propriedade, 
que cabe no conceito do art. 3º, n.º 1, do CIVA, não sendo o transmitente um sujeito passivo a operação 
fica de fora da incidência do imposto face ao disposto no art. 1º do CIVA. Com efeito, a transmissão 
do salvado não deriva do exercício de uma actividade económica, nos termos do disposto no art. 2º, 
n.º 1, alínea a), do CIVA, que se refere a transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas no 
território nacional, a título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal, nem a operação preenche 
os pressupostos de incidência real do IRS, ou seja, não é sujeito passivo, condição exigida pelo art. 1º.

Em face do exposto, não cabe aqui o argumento de que estamos perante “transmissões de bens 
cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito a dedução nos termos do n.º 1 
do art. 21º” (segunda parte do n.º 33 do art. 9º do CIVA). Na verdade, como refere MARIA ODETE 
OLIVEIRA (21), “(…) escapando à incidência do imposto, a entrega da viatura sinistrada à seguradora 
pelo segurado, não se poderá com propriedade dizer que a seguradora a adquiriu sem que tenha havido 
exercício do direito a dedução. Este direito de dedução é do IVA suportado. Se não houve IVA suportado 
nunca poderá falar -se em exercício ou não do respectivo direito a dedução”.

Por outro lado, a estender -se o âmbito da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA, no sentido 
do defendido na jurisprudência do Acórdão do STA, que serviu de fundamento à sentença “a quo”, 
implicaria aceitar -se que sempre que um qualquer sujeito passivo, uma vez que o preceito é de aplicação 
genérica, adquirisse um qualquer bem a um particular estaria em condições de isentar a sua posterior 
transmissão. Ora, acontece que, no caso mais frequente de comercialização de bens em segunda mão, 
em que os bens são adquiridos a particulares com intenção de os voltar a reintroduzir no circuito da 
comercialização, foi necessário prever uma disposição especial para cobrir tais situações, que não 
ficaram desta forma isentas de IVA. A questão foi objecto da emissão de directiva própria (Directiva 
94/5/CE do Conselho, de 14 de Fevereiro de 1994 (7ª Directiva de IVA), transposta para o direito interno 
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por força do Decreto -Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Segundo o regime decorrente da mencionada 
Directiva, nas situações em que o segurado seja um particular ou um sujeito passivo que não deduziu o 
IVA suportado aquando da aquisição do veículo aplica -se à venda pela companhia de seguros o regime 
da margem, uma vez que se verifica também aqui de bens usados adquiridos para venda (22).

Acresce que, no caso particular da aquisição/venda de salvados, o alargamento do âmbito da 
isenção levaria a questionar se o mesmo seria igualmente extensível às demais actividades conexas ou 
complementares previstas no art. 8º, nº1, do Decreto -Lei n.º 94 -B/98 (2ª parte), uma vez que também em 
relação às mesmas se pode argumentar que ocorrem ainda no seguimento ou decorrência do pagamento 
do prémio do seguro e no quadro dos contratos de seguros, entendido num sentido amplo.

Não procede também o argumento segundo qual a não isenção da posterior venda do salvado 
conduz a uma situação de sobretributação (imposto de imposto) (23), uma vez que o veículo já havia 
sido tributado em IVA sem direito a dedução aquando da sua aquisição pelo segurado. Acontece que, 
em primeiro lugar, este argumento somente será válido no caso de o segurado ser um particular não 
sujeito passivo de IVA. Em segundo lugar, mesmo neste caso, o valor do salvado é mínimo, comparado 
com o valor inicial do veículo, pelo que eventuais efeitos de sobreposição não são significativos, e, 
por outro lado, a isenção da venda só adia o problema transferindo -o para o sucateiro, a menos que 
por esta ordem de ideias se conclua que a posterior venda também está isenta de IVA, nos termos do 
n.º 33 do art. 9º do CIVA, porque adquiriu um bem sem exercício do direito à dedução, solução com 
consequências geradoras de concorrência desleal inaceitáveis.

Em suma, segundo MARIA ODETE OLIVEIRA, as condições da isenção prevista no n.º 33 do 
art. 9º do CIVA são: “que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a aquisição do bem pelo sujeito 
passivo tenha sido feita com exclusão do direito a dedução”. Ora, no caso, “não se trata de uma activi-
dade isenta, mas apenas de operações isentas. A isenção não é das companhias seguradoras mas apenas 
das operações de seguro e resseguro por elas realizadas. A lei não estabelece que ficam isentas todas as 
actividades de seguro e resseguro, mas apenas as operações de seguro e resseguro. Também não foram 
abrangidas as actividades conexas ou complementares em geral. Só as dos intermediários e correcto-
res de seguro e não todas mas apenas das conexas com as operações de seguro e resseguro. Depois o 
salvado não deve ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora”, (…) pois “quando se fala 
de bens afectos à actividade isenta quer -se significar os bens que tenham sido utilizados na empresa 
transmitente na realização de operações isentas do imposto. Aplicá -la aqui era partir não da utilização 
do bem para determinar o regime da subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que 
se pretende para a venda para qualificar a utilização anterior” (24).

Em face do exposto, interpretar a norma do art. 16º do Código da Estrada como implicando o 
alargamento da isenção recebida no art. 9º, nºs 29 e 33, do CIVA, significaria aceitar uma isenção não 
prevista nem pelo Código do IVA nem pela Sexta Directiva, com violação do Direito comunitário. Note-
-se que quando aquela Directiva quis abranger na isenção as prestações de serviço relacionadas com as 
operações de seguro e de resseguro efectuadas por corretores e intermediários disse -o expressamente.

Considerando a natureza excepcional ou anti -sistema das normas de isenção de IVA o Tribunal 
de Justiça da União Europeia tem defendido que as mesmas estão sujeitas ao princípio da interpretação 
“estrita” ou “declarativa”, vazada, entre outros, no Acórdão SUFA, de 1989. Aí se pode ler que “os 
termos utilizados para designar as isenções [então] visadas pelo artigo 13º da Sexta Directiva devem 
ser interpretados restritivamente dado que constituem derrogações ao princípio geral de acordo com 
o qual o imposto sobre o volume de negócios é cobrado sobre qualquer prestação de serviços efectu-
ada a título oneroso sobre um sujeito passivo. Como observa Rui Laires, o que o TJUE sugere, com 
expressão algo incerta, é que das normas de isenção em matéria de IVA seja feita uma interpretação 
estrita declarativa, sito é, uma interpretação literal que não vá além do que a rigorosa expressão textual 
da directiva permite. Esta doutrina, primeiro firmada no acórdão SUFA, veio depois a ser reiterada 
em muitas decisões posteriores  - como os acórdãos Henriksen, de 1989, Dornier -Stiftung, de 2003, ou 
Temco -Europe, de 2004” (25).

Impõe -se, concluir, pelas razões expostas, que a venda de salvados pelas companhias de seguros 
não cabe em qualquer das situações de isenção estabelecidas pelo art. 9º nºs 29 e 33 do CIVA.

Tal como resulta da experiência de outros países europeus, a especificidade da aquisição e venda de 
salvados pode justificar um tratamento especial, mas não a atribuição de uma isenção. E foi atendendo 
a essa especificidade que, através do Despacho n.º 1854/2002 -XV, de 18/12/2002, do Secretário de 
Estado dos assuntos Fiscais (SSEAF), foi confirmado o enquadramento tributário em sede de IVA dado 
pelo Despacho de 6/10/1999 da DSIVA, aplicável às operações de venda de salvados efectuadas pelas 
Companhias de Seguros, o qual estabelece, por um lado que “Em relação aos bens em que o segurado, 
seu anterior proprietário, era um não sujeito passivo do IVA ou, sendo -o, não deduziu o imposto refe-
rente à sua aquisição, por ser excluído desse direito, face ao disposto no artigo 21º do CIVA, poderá 
ser aplicável o regime de tributação pela margem, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 199/96, 
de 18 de Outubro”, e, por outro lado, “em relação aos bens em que o direito à dedução foi exercido 
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e em que foi liquidado imposto à companhia de seguros, a venda do salvado deverá ficar sujeita nos 
termos gerais” (26).

No caso em apreço, resulta do Relatório de Inspecção, que serviu de base às liquidações adicionais 
de IVA e respectivos juros compensatórios, objecto de impugnação, que foi por aplicação das regras 
dos mencionados despachos que se concluiu que “os salvados, alienados cujos proprietários exerciam 
as actividades de Leasing (27), Rent -a -Car, e ALD, estão sujeitos ao regime geral”, enquanto que as 
“viaturas de mercadorias cujos anteriores proprietários eram empresas que podiam exercer o direito 
à dedução, a liquidação incidiu sobre o valor de venda do salvado” (cfr. fls. 132 e 133 do Processo 
Administrativo).

Em suma, uma vez que não vem contestada a forma de aplicação nem o teor do referido Des-
pacho n.º 1854/2002 -XV, de 18/12/2002, em si mesmo considerado, e tendo presente o Despacho 
n.º 2110/2003 -XV, de 8 de Agosto, do SSEAF, conclui -se que não são aplicáveis à venda de salvados 
pelas companhias de seguros as isenções consignadas quer no n.º 29 quer no n.º 33 do art. 9º do CIVA, 
pelo que […]» deve manter -se a liquidação adicional de IVA impugnada, bem como as respectivas 
liquidações de juros compensatórios.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário não pode manter -se, pelo que será revogada 
e a impugnação judicial será julgada improcedente, como se decidirá a final.

2.2.3 CONCLUSÃO
Preparando a decisão, concluímos que a venda de salvados adquiridos pelas companhias segu-

radoras no âmbito de contrato de seguro não cabe em qualquer das situações de isenção estabelecidas 
pelo art. 9.º do CIVA nos seus n.ºs 29 ou 33.

* * *
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar a impugnação judicial improcedente.

Custas pela Recorrida, mas apenas em 1.ª instância.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Dulce Neto.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) Seguimos aqui o recente acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 

proferido em 19 de Abril de 2012 no processo com o n.º 101/12, ainda não publicado no jornal oficial nem disponível no sítio 
http://www.dgsi.pt/, para o qual remeteremos integralmente na fundamentação.

(3) Acórdão proferido no processo com o n.º 26.435, publicado no Apêndice ao Diário da República de 25 de Março 
de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2003/32210.pdf), págs. 370 a 376, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84b33ad884fe348980256cda003e6bfe?OpenDocument.

(4) Por razões de ordem prática, a numeração das notas de rodapé não corresponde à do original, antes prosseguindo a 
do presente acórdão, se bem que sujeitas a um tipo de letra diferente.

(5) Alterado pelo Decreto -Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro.
(6) O art. 8º estabelece três categorias de mediadores de seguros (mediador de seguros ligado, agente de seguros e 

corretor de seguros).
(7) De entre as principais conclusões da jurisprudência retirada de vários acórdãos do TJCE sobre a isenção relativa às 

operações de seguro e resseguro, CLOTILDE PALMA salientou a seguinte: “Uma prestação deve considerar -se acessória em 
relação a uma prestação principal quando não constitua para a clientela um fim em si, mas um meio de beneficiar nas melhores 
condições do serviço principal do prestador” (cfr. “Enquadramento da actividade seguradora em imposto sobre o valor acres-
centado”, Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António Sousa Franco, Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 2006, p.621).

(8) Nos termos do disposto no art. 9º, nº1, do Decreto -Lei n.º 144/2006, sob a epígrafe, “Âmbito da actividade”, os me-
diadores de seguros e de resseguros podem inscrever -se no registo e exercer a sua actividade: “a) Apenas no âmbito do ramo 
«Vida», incluindo operações de capitalização; b) Apenas no âmbito de todos os ramos «Não vida»;c) No âmbito de todos os 
ramos”. Por sua vez, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, “A mediação no âmbito de fundos de pensões enquadra -se na 
alínea a) do número anterior.”

(9) Neste sentido, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, “Anotação ao Acórdão do STA, de 19 de Fevereiro de 2003, Proc. 
n.º 26435”, Jurisprudência Fiscal Anotada, Almedina, Coimbra, 2003, p. 93. Em sentido contrário, defendendo, embora sem 
adiantar grande argumentação, que a aquisição e posterior venda do salvado integra a actividade seguradora, cfr. ANTÓNIO 
GAIO, “O IVA e a actividade seguradora  - a Tributação da venda de “salvados””, Fisco, n.º 84/85, Setembro/Outubro, 98, p. 33

(10) Cfr. ob. cit., p. 93.
(11) Cfr. “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, Ciência e Técnica Fiscal, 362, 1991, p. 148,
(12) Como refere MARIA ODETE OLIVEIRA, “Não é a actividade que se encontra isenta mas tão só determinadas 

operações. Isto é, aliás, o que acontece com todas as isenções do art. 9º. Determinadas transmissões de bens e prestações de 
serviços – as enumeradas no artigo – são isentas em razão do seu objecto ou finalidade, constituindo delimitação do seu âmbito 
de aplicação. No mesmo sentido, cfr. CLOTILDE PALMA, “Enquadramento da actividade seguradora”…cit., p. 619.

(13) Cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, ob. cit., pp. 94 -95.
(14) Nos termos do art. 16º do Código da Estrada (segundo a redacção do Decreto -Lei n.º 2/98, de 03/01, vigente à data 

dos factos) entende -se por salvado um veículo a motor que entre na esfera patrimonial de uma companhia de seguros por 
força do contrato de seguro automóvel, em consequência de acidente e que tenha ocasionado danos que afectem gravemente 
as suas condições de segurança, ou cujo valor de reparação seja superior a 70% do valor normal que o veículo possuía à data 
do sinistro”.
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(15) Jurisprudência reiterada no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 28/10/2003, proc n.º 05941/01.
(16) Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, ob. cit., pp. 95 ss.
(17) Sobre a noção dada pelo TJCE, cfr. CLOTILDE PALMA, “Enquadramento da actividade seguradora”… cit., p. 619.
(18) Segundo ANTÓNIO GAIO, ob. cit., p. 33, nota (13), o pagamento da indemnização, sendo um valor global, terá 

em conta a valorização do salvado, pelo que a tomada dos salvados pelas companhias de seguros estarão, porventura, mais 
ligadas à fidelização dos clientes.

(19) MARIA ODETE OLIVEIRA demonstra que não é bem assim e que tudo depende do estatuto do segurado, em 
especial se é sujeito passivo de IVA ou não e da natureza do veículo sinistrado (cfr. ob. cit., pp. 95 ss.

(20) Cfr. ob. cit., pp. 97/98.
(21) Cfr. ob. cit., p. 96. Em sentido contrário, CLOTILDE PALMA defende verificarem -se os pressupostos da isenção 

prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA (cfr. “O tratamento em sede de IVA da transmissão de salvados automóveis pelas segu-
radoras”, Fiscalidade, Julho, 2002, pp. 23 ss.). No entanto, a autora também refere que “a operação de venda dos salvados 
transcende o conceito de operação de seguro, dado se encontrar “a jusante demais”, dessa actividade para poder ser considerada 
ainda como nela integrada, por muito alargado que seja o conceito da operação de seguro que possamos construir” (cfr. ob. 
cit., p. 23.) Em obra mais recente, a autora não é tão clara na defesa daquela tese (cfr. “Enquadramento da actividade segura-
dora”…cit., pp. 618 ss).

(22) É o que se passa designadamente na Holanda. Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA ODETE OLIVEIRA, 
ob. cit., p. 99.

(23) Só nas situações em que o segurado, ao adquirir o veículo, não pode deduzir o IVA suportado (por se tratar de um 
particular ou de um sujeito passivo isento sem direito à dedução do imposto suportado), é que se verificam efeitos cumulativos 
de IVA sobre IVA, caso se submeta a tributação, nos termos gerais, a venda do salvado, com violação do princípio básico da 
neutralidade que se visa alcançar com o IVA.

(24) Cfr. ob. cit., pp. 98/99.
(25) Cfr. SÉRGIO VASQUES, Manual de Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 312/313. No mesmo sentido, tam-

bém CLOTILDE PALMA faz ampla resenha da jurisprudência do TJCE, cfr. “Enquadramento da actividade seguradora”…cit., 
pp. 618 ss. A título de exemplo, segundo a Autora, “No considerando 42 do Acórdão Skandia pode ler -se que o facto de o 
art. 13ºB, alínea a) da Sexta Directiva, visar outras operações para além das operações de seguro, corrobora a análise segundo 
a qual a operação de seguro não pode ser interpretada de forma demasiado ampla” (cfr. ob. cit., p. 620).

(26) Este entendimento foi posteriormente confirmado por Despacho SSEAF n.º 2110/2003 -XV, de 8 de Agosto de 2003, 
no qual refere que “Como decorre do princípio geral consagrado no art. 13º do Código Civil, a nova interpretação constante 
do meu Despacho de 18 -12 -2002, deve aplicar -se a todos os casos pendentes nessa data, isto é, às liquidações ainda não pagas 
e, obviamente, às que não estavam ainda efectuadas”.

(27) O que significa que não se trata de segurados não sujeitos passivos de IVA. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública. 
Comunicações electrónicas. Dupla tributação.

Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Processo n.º 693/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Porto.
Recorrido: Zon Tv Cabo Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. – O Município do Porto, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto de 16 de Dezembro de 2010, que julgou procedente a impugnação 
judicial deduzida pela CATVP CABO PORTUGAL, actualmente designada por Zon TV Cabo Por-
tugal, com os demais sinais dos autos, contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa sobre as 
liquidações de taxa de ocupação da via publica, no valor total de 460.480,94 €, efectuadas pela Câmara 
Municipal do Porto.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença do tribunal a quo que julgou a impugna-

ção judicial procedente, por considerar que “a partir da entrada em vigor da Lei 5/2004, a aplicação da 
TMDP prevista no art. 106º afasta a taxa municipal de ocupação do domínio público, o que acarreta a 
ilegalidade da liquidação impugnada”.

2. A sentença recorrida enferma do vício de errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas, 
maxime da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

3. Vem a sentença recorrida invocar que os actos de liquidação sub judice estão feridos de ilega-
lidade, por cumulação indevida da taxa de ocupação da via pública com a taxa municipal de direitos 
de passagem (doravante TMDP).

4. O raciocínio supra explanado não pode proceder no acórdão que irá ser proferido por V. Exas.
5. A actuação da Recorrente encontra -se devidamente legitimada e legalmente enquadrada, 

porquanto respeita as normas vigentes e os princípios subjacentes à criação dos diplomas legais e das 
taxas a cobrar.

6. Os valores liquidados resultam da normal aplicação das normas constantes nos regulamentos 
municipais, em vigor à data.

7. As taxas de ocupação são devidas pelo uso e ocupação que se faz do domínio público, pelo 
que a sua razão de ser prende -se efectivamente com a utilização de terrenos com o domínio público 
municipal.

8. As sociedades comerciais que usufruem desta autorização, como é o caso da Recorrida, fazem-
-no ao abrigo do seu objecto social e na prossecução da sua finalidade comercial e económica.

9. Com efeito, são empresas que necessitam de colocar determinados equipamentos que são ne-
cessários à correcta prestação do serviço.

10. Mas a tónica desta taxa centra -se na disponibilidade na utilização que se faz do domínio 
público, nada tendo a ver com a qualidade do serviço prestado nem com as relações dessas empresas 
prestadoras dos serviços com os clientes finais.

11. Ao contrário do que afirma a sentença a quo, a TMDP visa taxar outra realidade tributária, 
diferente da realidade subjacente à taxa de ocupação.

12. A entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Feve-
reiro), veio transpor para o nosso ordenamento as Directivas 2002/20/CE e 2002/21/CE, e veio permi-
tir aos municípios a cobrança de uma TMDP, como contrapartida dos direitos e encargos relativos à 
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 
todos os clientes finais do correspondente município.

13. O que se pretendeu com a criação desta taxa, não foi tributar o direito à ocupação do solo 
público, e a correspondente autorização por parte da entidade municipal competente, mas sim tributar 
a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas (onde se insere a Recorrida) prestar o 
correcto e correspondente serviço contratado com o cliente.

14. E tanto não estamos — na TMDP — no domínio da contraprestação pela ocupação do solo 
público que a própria Directiva 2002/21/CE, no seu artigo 11º, nº1 refere a possibilidade de um pedido 
de concessão de direitos de instalação de recursos em propriedade privada.

15. Assim, a realidade tributária subjacente às duas taxas não é a mesma, pois até se admite a 
cobrança da TMDP por direitos de passagem em propriedade privada.

16. E nos termos do artigo 13º da Directiva n.º 2002/20/CE, a cobrança das taxas pelo direito de pas-
sagem visa garantir a utilização óptima de todos os recursos por parte, obviamente, dos clientes do serviço.

17. Assim se justifica que sejam os clientes finais a pagar a taxa determinada na factura que lhes 
apresentam e isto em ordem ao melhor serviço possível — vide artigo 106º, nº2 e 3 e artigo 5º, n.º 1, 
alínea c), n.º 2, alínea a) e 4 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

18. A TMDP visa tributar a utilização dos bens de domínio público e privado para a prestação do ser-
viço, em função de um percentual da facturação e do benefício que a empresa obtém da utilização.

19. A própria Directiva diz -nos que o objectivo da sua criação foi facultar aos cidadãos o direito 
ao acesso a infra -estruturas e serviços de baixo preço e de grande qualidade e a uma vasta gama de 
serviços — considerando 4 da Directiva n.º 2002/21/CE.

20. Nestes termos, a tributação da TMDP não incide sobre o mesmo facto e realidade tributária 
da taxa de ocupação da via pública.
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21. A sentença recorrida conclui pela defesa de que a taxa de ocupação viola as regras conforma-
doras da TMDP, nomeadamente o artigo 106º a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

22. Mas tal decorre de uma errada interpretação da norma jurídica que considera que os requisitos 
inerentes à legalidade da TMDP sejam reportados à Taxa de Ocupação do Solo.

23. Esta interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes, pois 
a TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação do solo, sendo reguladas por diferentes 
diplomas legais.

24. A taxa de ocupação do solo não tem de respeitar a aludida disposição legal referida, porquanto 
essa é somente referente à TMDP.

25. Tratam -se de duas realidades tributárias diferentes e com uma incidência subjectiva diferente!
26. De facto, a TMDP é cobrada ao cliente final, enquanto que a taxa de ocupação do solo é de-

bitada ao operador, neste caso a Recorrida.
27. Pelo exposto, deverá o tribunal ad quem revogar a sentença ora colocada em crise, com todas 

as consequências legais daí decorrentes.»
2 – A entidade recorrida, contra alegou e concluiu do seguinte modo:
I. O presente recurso foi interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO da sentença proferida 

no âmbito do processo de Impugnação n.º 1346/08.5 BEPRT, do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto em que a RECORRIDA impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação 
da Via Pública praticados pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, com referência ao ano de 2008, 
no valor total de €460.480,94 e, bem assim, o indeferimento tácito da reclamação graciosa deduzida 
contra aqueles actos de liquidação.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela 
IMPUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem (TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de 
incidência que visam a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.

III. Sustenta, no entanto, a RECORRENTE no seu recurso o entendimento segundo o qual a TMDP 
e a Taxa de Ocupação da Via Pública têm natureza diferente, com incidência em situações diversas.

IV. Não pode o entendimento sufragado pela RECORRENTE proceder, uma vez que, conforme se 
verá infra, entre a TMDP e a Taxa de Ocupação da Via Pública existe efectivamente uma sobreposição 
de normas de incidência, pelo que a sentença recorrida ao decretar a anulação dos actos impugnados 
fez uma correcta aplicação do Direito ao caso vertente.

V. Nas suas alegações de recurso, sustenta ainda a RECORRENTE, o entendimento segundo qual 
os sujeitos passivos da TMDP são os clientes finais e não as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas, não existindo, em consequência, segundo a RECORRENTE, qualquer 
contraprestação resultante do pagamento desta taxa.

VI. Porém, ao contrário do sustentado pela RECORRENTE e conforme resulta do enquadramento 
legal aplicável, os sujeitos passivos da TMDP são as empresas autorizadas a oferecer redes públicas de 
comunicações que instalem ou tenham instalados em, sobre ou sob, propriedade pública ou privada, 
recursos que permitam ou suportem a prestação de serviços de comunicações electrónicas e, não os 
clientes finais.

VII. O facto constitutivo da relação jurídica da TMDP (facto tributário) consiste na instalação 
de recursos, conforme decorre dos artigos 24º, n.º 1, alínea b), 106º, n.º 2, da Lei n.º 5/2004, de 10 
de Fevereiro, 11.º da directiva -quadro (Directiva n.º 2002/21/CE, de 7 de Março) e 13º da directiva 
autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), sendo, por consequência, devida apenas pelas 
entidades autorizadas a oferecer redes de comunicações electrónicas, nos termos já referidos.

VIII. Com efeito, o facto constitutivo da relação jurídica da TMDP consiste na instalação de re-
cursos no domínio público e não, na utilização, pelos clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela 
operadora, equipamentos estes que possibilitam aos mesmos consumir o serviço de telecomunicação 
que lhes é prestado pela operadora através da utilização dos recursos instalados no domínio público.

IX. E, a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, os Municípios apenas 
poderão liquidar a TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público taxas, não podendo cobrar quaisquer outros encargos pela implantação, passagem 
ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua actividade, 
à superfície ou no subsolo, nos domínios público e privado municipal.

X. Na verdade, o artigo 106º dessa mesma Lei n.º 5/2004 prescreve que os direitos e encargos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal podem (apenas) dar origem ao estabelecimento de uma 
TMDP, não se podendo, portanto, com base nesse diploma, liquidar a Taxa de Ocupação da Via Pública.

XI. Acresce que, o facto de a Lei das Comunicações Electrónicas ser aplicável apenas às empresas 
de telecomunicações, em nada colide com a conclusão segundo a qual além da TMDP, não deverá ser 
cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
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acessíveis ao público, em virtude da instalação dos sistemas, equipamentos e demais recursos que 
impliquem a utilização do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização 
desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade.

XII. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem’, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização — a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro — a Directiva 2002/21/CE, que visam, para 
além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de comunicações 
de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a harmonização e simpli-
ficação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de comunicações electrónicas 
(cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1ª da Directiva 2002/20/CE).

XIII. De acordo com o disposto no artigo 11.º da directiva -quadro, os “direitos de passagem” 
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunica-
ções de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos 
Estados -Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas 
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e não 
aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).

XIV. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13º da directiva autorização são as 
únicas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, 
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um 
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, 
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do 
artigo 46.º do Tratado (…)”.

XV. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13.º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode ser 
imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de direitos 
de passagem.

XVI. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a já referida Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe 
“Direitos de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igual-
dade, para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos 
sistemas e equipamentos.

XVII. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a TMDP em contrapartida dos “direitos e encar-
gos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos 
das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 do artigo 106.º da Lei nº.05/2004, de 
10 de Fevereiro).

XVIII. Do regime legal acima descrito resulta que as “vantagens” identificadas pela lei como sendo 
as que dão lugar ao pagamento da TMDP, são as de instalação de sistemas e equipamentos das empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em (implantação), 
sobre (passagem) e sob (atravessamento) propriedade pública e privada municipal, coincidindo, portanto, 
o facto pelo qual é liquidada quer a Taxa de Ocupação da Via Pública, quer a TMDP.

XIX. Em face do exposto, pode apenas concluir -se que, com a entrada em vigor da TMDP, foram 
tacitamente revogadas as disposições dos regulamentos camarários que, em conformidade com o es-
tabelecido na Lei das Finanças Locais e no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a 
cobrança de outras taxas que tributem a mesma realidade tributada pela TMDP.

XX. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar as benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas 
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação que também constituem o objecto do presente recurso, nessa 
medida, ilegais.

XXI. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

XXII. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela 
ora RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação 
impugnados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a 
ampliação do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 684º -A, n.º 1 do Código de 
Processo Civil, aplicado ex vi do artigo 2º, alínea e) do Código do Procedimento e Processo Tributário e 
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artigo 2º, alínea d), da Lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados em primeira 
instância e que quer, agora, a título subsidiário, ver apreciados.

XXIII. Na sua petição de impugnação, a RECORRIDA fundou, ainda, a ilegalidade dos actos im-
pugnados, na ilegalidade da taxa de ocupação da via pública em face das regras conformadoras da TMDP.

XXIV. Com efeito se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma forma 
de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi, nos termos 
do artigo 13º da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja, do ponto de 
vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para além do mais, ter 
em conta os objectivos do artigo 8º da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), e encontrar -se limitada 
ao montante de 0,25%, sobre o valor de cada factura, o que manifestamente não se verifica em face do 
teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação impugnados são também 
por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.

XXV. Por último, a ora Recorrida não foi notificada para exercer o seu direito de participação 
na formação da decisão em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação impugnados, 
pelo que também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135º do Código do 
Procedimento Administrativo, aplicável ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser anulados em conformidade.

XXVI. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do 
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar origem, os 
actos de liquidação ora impugnados, são manifestamente ilegais, devendo em consequência manter -se 
a decisão recorrida que determinou a sua anulação.

3 – A fls. 293 vem a recorrida, Zon TV Cabo Portugal S.A., requerer a ampliação de recurso nos 
termos do artº 684 -A nº1 do CPC.

4 – Notificada para responder à ampliação do recurso, vem o recorrente concluir da seguinte forma:
A. A taxa de ocupação não viola as regras conformadoras da TMDP, nomeadamente, a Lei 5/2004 

(artigo 106º) e a Directiva n.º 2002/20/CE (artigo 13º).
B. Ao contrário do que é propugnado pela Recorrida, os requisitos inerentes à legalidade da TMDP 

não podem ser reportados à Taxa de Ocupação do Solo, pois essa interpretação não é consentânea com 
as normas vigentes.

C. A TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação do solo, tanto que são reguladas 
por diferentes diplomas.

D. Assim sendo, a taxa de ocupação do solo não tem de respeitar os artigos referidos, sendo estes 
apenas referentes à TMDP.

E. O direito de audição prévia não se encontra violado.
F. As ocupações sub judice decorrem da instalação e infra -estruturas referentes à rede de distri-

buição de televisão por cabo.
G. As liquidações dizem respeito à renovação das licenças em apreço, sendo, nos termos do dis-

posto no artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais 
em vigor à data da renovação, e em face da inexistência de qualquer indicação em contrário da parte do 
titular, são automaticamente renováveis, nos mesmos termos e condições dos anos anteriores (sujeitas, 
porém, a actualização) e também em relação às respectivas licenças anuais.

H. A Recorrida sempre soube (porque requereu a autorização para a ocupação do solo) que teria 
de pagar uma taxa.

I. E sempre soube qual o valor da taxa e que esta era anualmente actualizável, conhecendo assim 
o conteúdo e os efeitos destas liquidações.

J. O artigo 60º da LGT pressupõe que o direito de audição prévia seja apenas facultado naqueles 
casos em que haverá alteração da situação tributária do contribuinte.

K. E essa alteração acarrete uma decisão de liquidação de imposto, não perspectivado pelo sujeito 
passivo e decorrente de algum circunstancialismo de facto que foge dos padrões de rotina do dia a dia.

L. São estes os casos do n.º 1 do artigo 60º da LGT.
M. E tanto assim é que se dispensa esta audição quando a liquidação resulte da declaração do 

contribuinte.
N. A lógica desta excepção prende -se precisamente com o facto de o sujeito passivo saber de 

antemão qual o imposto que vai pagar — o que decorre da sua declaração.
O. Pelo que não se verifica aqui qualquer alteração da situação tributária da Recorrida, não pers-

pectivada, não previamente aceite e decorrente de factos excepcionais.
P. Acresce ainda que, sujeitando -se a Recorrida, por opção própria, àquela taxa, cuja regulamen-

tação já se encontrava definida, também não se vislumbra qual a relevância prática de exercer o direito 
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de audição, já que a taxa obedece à aplicação de índices e factores percentuais previamente regulados e 
que foram aceites tacitamente pela Recorrida quando requereu a autorização para ocupar aquele espaço.

Q. De qualquer modo, ainda que se entenda que houve inobservância do dever de audição, a 
verdade é que, por força do princípio do aproveitamento dos actos, não deve haver lugar à anulação do 
acto tributário sempre que a decisão tomada seja a única possível, como parece ser o caso.

R. Ora, face ao disposto na lei, a taxa paga não poderia ter sido liquidada noutros montantes que 
não os que foram liquidados.

5  - O Exmº Procurador Geral Adjunto junto deste tribunal não emitiu parecer.
6 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
7  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) A impugnante dedica -se, designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma.
B) A prossecução da sua actividade implica que a impugnante possua equipamentos e redes de 

distribuição por cabo, designadamente, na área geográfica do Município do Porto.
C) A impugnante é titular de licenças para a ocupação da via pública com construções ou instalações 

no solo em diversos pontos da cidade do Porto emitidas pela respectiva Câmara Municipal.
D) Através dos avisos/notificação constantes de fls. 34 a 125 dos autos a impugnante foi notificada 

pela Câmara Municipal do Porto dos actos de liquidação, e respectivo pagamento, das taxas correspon-
dentes a “postos tranf/cabines eléctricas” e “tubos e condutas”, no valor total de 460.480,94 €.

E) Em 27/02/2008 a impugnante deduziu reclamação graciosa, referente às taxas de Ocupação da 
Via Publica liquidadas pela Câmara Municipal do Porto, e a que respeitam as liquidação referidas em 
d), cf. fls. 31 a 33 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

G) A presente impugnação judicial foi apresentada em 17/06/2008, cf. fls. 1 dos autos.
8  - A questão objecto do recurso consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 

recorrida que decidiu a ilegalidade da liquidação da Taxa de Ocupação da Via Pública feita à impugnante 
CATVP - TV Cabo, Portugal, tendo como facto gerador a instalação de postos de transferência /cabines 
eléctricas e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo.

8.1 A decisão recorrida considerou que se a TMDP prevista no artº 106º da Lei 5/2004, cobrada 
pelo Município de Porto à impugnante tem como contrapartida o direito de utilização por parte desta 
do domínio público municipal para instalação dos seus equipamentos e que o mesmo sucederá com a 
Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública liquidada.

E daí concluiu que existe uma sobreposição de normas de incidência que visam a tributação do 
mesmo facto e com idêntica finalidade.

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente, Município do Porto, defendendo em 
suma, que a TMDP visa taxar outra realidade tributária, diferente da realidade subjacente à taxa de ocu-
pação da via pública e que o que se pretendeu com a referida taxa não foi tributar o direito à ocupação 
do solo público, e a correspondente autorização por parte da entidade municipal competente, mas sim 
tributar a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas (onde se insere a Recorrida) 
prestar o correcto e correspondente serviço contratado com o cliente.

Prosseguindo neste discurso argumentativo o recorrente concluiu que, em seu entender, não está 
em causa sobreposição de normas que visam a tributação da mesma realidade com idêntica finalidade.

8.2
Vejamos.
Desde já se dirá que não merece censura a decisão recorrida ao concluir que a liquidação sindicada 

padece de ilegalidade por sobreposição de normas de incidência.
Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) o seguinte:
«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 

óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;
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3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 
passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua acti-
vidade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no artº 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo(1), equipamentos esses que se incluem no conceito 
de «equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público» adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 

objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas.
Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir a ad-

missibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode 
justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício  - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com recurso 
ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e utilização do 
domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da 
construção, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em 
cujo artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio 
público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que 
ofereçam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Su-
premo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
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se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista 
naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza 
– ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, de 
30.11.2010, recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, e de 
01.06.2011, recurso 179/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Daí que se conclua que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decor-
rentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento 
de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de 
tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada 
nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público municipal 
com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, pois sendo 
as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso.

8.3 Ampliação do objecto do recurso: na sua resposta de fls. 293 segs. a recorrida pede ampliação 
do objecto do recurso.

A possibilidade de ampliação do objecto do recurso, prevista no art.º 684 -A, n.º 1, do CPC, não 
visa substituir a necessidade de interposição de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por 
parte daqueles que se julguem prejudicados com uma decisão de um tribunal, mas sim permitir ao re-
corrido a reabertura da discussão sobre determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados 
na acção (e julgados improcedentes)  - (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.9.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso 98B1051, entre muitos outros).

No caso, julgando -se improcedente o recurso, fica prejudicado o conhecimento das questões 
suscitadas no pedido de a ampliação do objecto do recurso.

9. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão Lopes.

(1) (Vide, com referência ao facto gerador da taxa devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 27.11.2009, recurso 670/09.) 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Processo n.º 797/11 -30.
Recorrente: Marisa Manuela Moreira de Freitas.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Conselheiro Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Marisa Manuela Moreira Freitas, com os demais sinais nos autos, notificada do acórdão proferido 
por esta Supremo Tribunal e Secção em 23 de Fevereiro de 2012 que, confirmando decisão sumária 
do Relator, indeferiu o recurso interposto ao abrigo do artº 150º do CPTA (v.fls. 38/40), veio pedir a 
aclaração do acórdão, invocando o seguinte:

“… embora por um lado se refira a admissibilidade do recurso excecional de revista previsto no 
CPTA, ao mesmo tempo exclui -se a tramitação processual do âmbito do CPPT.

Por outro lado, refere -se que tratando -se de recurso regulamentado no CPTA, é neste Diploma 
que se deverão procurar os preceitos ao mesmo aplicável.
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Entendemos que a decisão aclaranda não é muito clara.”
2. Notificada para se pronunciar sobre o pedido de aclaração, a recorrida Fazenda Pública nada 

veio dizer.
3. Cumpre decidir.
O artº 669º, n.º 1 do CPC, aplicável subsidiariamente, “ex vi” artº 2º do CPPT, diz o seguinte:
“1 - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;”
Esta norma aplica -se aos acórdãos por força do disposto nos artºs 732º e 716º, ambos do CPC.
Conforme jurisprudência pacífica desta Secção do STA só pode aclarar -se ou esclarecer -se um 

acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver 
alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., 
por todos, os acórdãos. de 12/01/00 e de 10/05/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).

Isto mesmo ensinava o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, ao escre-
ver que “a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, 
quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz 
quis dizer; no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos”.

Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, 
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que 
prejudique a compreensão da sentença ou do acórdão.

Ora, no caso concreto, a recorrente não explica, por um lado, onde está a ambiguidade ou a obs-
curidade do acórdão.

Por outro lado, demonstra que o compreendeu bem ao referir que:
 - o tribunal entendeu ser admissível o recurso de revista previsto no CPTA;
 -excluiu a tramitação processual do CPPT, por entender que tratando -se de recurso regulamentado 

no CPTA, era neste diploma que se deveriam procurar os preceitos ao mesmo aplicável.
O referido pela recorrente é exactamente o que consta do acórdão, tendo sido por isso que se 

julgou que o recurso não devia ser admitido, por o respectivo requerimento de interposição estar desa-
companhado das alegações, tal como o exige o artº 144º do CPTA.

Sendo assim, o acórdão não sofre de qualquer obscuridade ou ambiguidade que cumpra esclarecer.
4. Nestes termos e pelo exposto indefere -se a reclamação.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Incentivo fiscal. Lei n.º 171/99, de 18/9. Majoração. Amortizações. Investimento. 
Limite.

Sumário:

O incentivo fiscal estabelecido no n.º 1 do art. 8º da Lei n.º 171/99, de 18/9, substancia-
-se na majoração, em 30%, das amortizações efectuadas sobre bens de investimento 
até ao limite de 100 milhões de escudos, limite este que se reporta ao valor do 
investimento realizado no período de vigência do regime e não ao valor das amor-
tizações praticadas.

Processo n.º 883/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Transgranitos – Mármores e Granitos Alto Tâmega, L.da

Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Mirandela, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Transgranitos – Mármores e Gra-
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nitos do Alto Tâmega, Lda. contra o acto de liquidação adicional de IRC respeitante ao ano de 2005, 
no montante de € 56.689,30.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - O nº1 do art. 8º da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro, consagrou a majoração, em 30%, das 

amortizações relativas a despesas de investimento de montante até 100 milhões de escudos;
2ª  - O limite de 100 milhões de escudos previsto na norma, diz respeito ao montante do investi-

mento realizado e não ao valor das amortizações praticadas;
3ª  - Basta atentar na redacção do n.º 2 da mesma norma, que associa o limite previsto no número 

um ao valor do investimento, para concluir, sem margem para dúvidas, que tal limite diz respeito ao 
valor do investimento e não ao valor das amortizações;

4ª  - A sentença recorrida fez errada interpretação da norma legal aplicável e, em consequência 
incorreu em erro de julgamento, por violação do disposto no art. 8º da Lei n.º 171/99, de 18 de Setembro.

Termina pedindo a procedência do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, aquele Tribunal veio, por acórdão de 

30/6/2011 (fls. 234/236) a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, com 
fundamento em que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, declarando, consequentemente, 
a competência deste STA.

1.5. Subidos os autos a este STA, foram com Vista ao MP, não tendo sido emitido parecer (cfr. 
fls. 244 verso).

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em data que não se pôde apurar a Impugnante foi notificada da liquidação adicional de IRC 

respeitante ao ano de 2005, cujo pagamento voluntário terminou em 20/8/2008, no valor de 56.689,30 € – 
fls. 28 do PA e PI e Contestação;

2. Antes, teve lugar uma acção inspectiva iniciada em 15/4/2008 à contabilidade da Impugnante 
determinada pela Ordem de Serviço n.º OI200800279, de 24/3/2008, da DDF de Vila Real, em sede 
de IRC, cuja incidência temporal foram os anos de 2004, 2005 e 2006, da qual resultaram correcções 
meramente aritméticas à matéria tributável – fls. 4 e 9 do PA;

3. Dá -se aqui por reproduzido o Relatório ínsito no PA com data de 12/5/2008, com o seguinte 
destaque (no que se refere ao ano de 2005): “2005// Excesso de majoração das amortizações: (Valor) 
132.892,74// Lucro tributável Declarado: 78.343,21 €// Lucro tributável após correcções: 211.235,95 € 
(…) III – Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria tributável 
// a) analisados os balancetes e os mapas de amortizações da empresa verificamos: Activo Imobili-
zado (...) 2005 // 6.727.034,55 €// Am.s do exercício (…) 478.452,22 €// b) No campo 234 do quadro 
7 da declaração modelo 22 de IRC foram deduzidos os seguintes valores relativamente a majoração 
das amortizações: (…) 2005// 143.535,67 €// c) Nos termos do art. 8º da Lei n.º 171/99 podem ser 
majorados em 30% as amortizações relativas a despesas de investimento até 498.797,90 € sendo que 
o sujeito passivo majorou a totalidade das amortizações dos exercícios de (…) 2005 (...) // d) Nesta 
conformidade cumpre -me apurar o valor a acrescer ao lucro tributável dos anos (…) 2005 (...), respei-
tante a majoração das amortizações, a saber: Designação// Investimento realizado: 6.727.034,55 €// 
Máximo de Investimento aceite: 498.798,00 €// 7,41%// Am.s do Exercício 478.452,22 €// Am.s que 
podem ser majoradas: 34.476,41 € Majoração aceite: 10.642,92 €// Majoração efectuada 143.535,67 €// 
Diferença: //132.892,74 €”;

3.1. Enunciando como questões a decidir as que se prendem com a interpretação do art. 8º da Lei 
n.º 171/99, de 18/9, com a Redução da taxa de IRC, mediante a ocorrência de determinados requisitos 
previstos na citada Lei e com a dedução de prejuízos fiscais ocorridos (relativamente à impugnante) 
no exercício de 1999, a sentença veio a julgar procedente a impugnação, no entendimento de que o 
valor de 100 milhões de escudos mencionado no referido art. 8º se reporta às amortizações relativas a 
despesas de investimento (como sustenta a impugnante) e não ao valor das despesas de investimento, 
como pretende a AT.

E, face à procedência da impugnação com estes fundamentos, a sentença julgou prejudicada a 
apreciação da questão atinente à também invocada ilegalidade da liquidação por não dedução de pre-
juízos fiscais relativos ao exercício de 1999.

Para tanto, a sentença concluiu, quanto à matéria das amortizações, que se «a intenção do legislador 
tivesse sido aquela que a FP lhe dá tinha legislado da seguinte forma: As despesas de investimentos até 
500.000,00 € dos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal a sua actividade nas áreas bene-
ficiárias podem ser abatidas, com a majoração de 30%, ao rendimento colectável referente ao exercício.»

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, que de acordo com o disposto 
no n.º 1 do art. 8º da referida Lei n.º 171/99, o limite de 100 milhões de escudos ali previsto diz respeito 
ao montante do investimento realizado e não ao valor das amortizações praticadas.
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Esta é, portanto, a questão a decidir no presente recurso.
Vejamos, pois.
4.1. A Lei n.º 171/99 veio estabelecer «medidas de combate à desertificação humana e incentiva-

doras da recuperação acelerada das zonas do interior», medidas essas que «incidem sobre a criação 
de infra -estruturas, o investimento em actividades produtivas, o estímulo à criação de emprego estável 
e incentivos à instalação de empresas e à fixação de jovens» – cfr. os nºs. 1 e 2 do art. 1º (as medidas 
previstas nesta Lei n.º 171/99 vieram a ser regulamentadas na sua execução pelo DL n.º 310/2001, de 
10/12; cfr., ainda, a Portaria n.º 170/2002, de 28/2).

Concretizando uma de tais medidas incentivadoras, dispõe o art. 8º da citada Lei n.º 171/99:
«1  - As amortizações relativas a despesas de investimentos até 100 milhões de escudos dos sujeitos 

passivos de IRC que exerçam a título principal a sua actividade nas áreas beneficiárias podem ser 
abatidas, com a majoração de 30%, ao rendimento colectável referente ao exercício;

2  - Excluem -se dos investimentos relevantes para o limite do número anterior as despesas efec-
tuadas com a aquisição de terrenos e de veículos ligeiros de passageiros.»

Ora, salvo o devido respeito, não se vê que do texto da lei se possa concluir que o limite de 100 
milhões de escudos ali previsto respeite ao valor das amortizações praticadas, pois que, em regra, a 
preposição «até» serve para ligar dois elementos da oração, subordinando -os, isto é, no caso, ligando 
os elementos «despesas de investimento» até «100 milhões de escudos». Pelo que sempre será este o 
sentido que decorre da própria interpretação literal e do elemento gramatical do texto legal: na norma 
em causa consagra -se um benefício substanciado na majoração, em 30%, das amortizações relativas a 
despesas de investimento até ao referido limite, ou seja, este limite do incentivo reporta -se ao valor do 
investimento realizado no período de vigência do regime e não, como entendeu a sentença, ao valor 
das amortizações praticadas.

E que é este o sentido da norma resulta, igualmente, quer do disposto no n.º 2 do mesmo artigo 8º, 
que refere que se excluem «dos investimentos relevantes para o limite do número anterior…», quer do 
texto da alínea c) do art. 39º -B do EBF [aditado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 (1)] – e que constitui 
a alínea c) do n.º 1 do actual art. 43º do mesmo EBF – onde se dispõe que «As reintegrações e amor-
tizações relativas a despesas de investimentos até (euro) 500000, com exclusão das respeitantes à 
aquisição de terrenos e de veículos ligeiros de passageiros, dos sujeitos passivos de IRC que exerçam 
a sua actividade principal nas áreas beneficiárias podem ser deduzidas, para efeitos da determinação 
do lucro tributável, com a majoração de 30%».

Acresce que, como bem nota a recorrente, a acolher -se o entendimento constante da sentença, 
no sentido de que se «a intenção do legislador tivesse sido aquela que a FP lhe dá tinha legislado da 
seguinte forma: As despesas de investimentos até 500.000,00 € dos sujeitos passivos de IRC que exer-
çam a título principal a sua actividade nas áreas beneficiárias podem ser abatidas, com a majoração de 
30%, ao rendimento colectável referente ao exercício», estar -se -ia a considerar a dedução integral do 
valor das despesas de investimento, acrescidas estas da majoração de 30%, apesar de o normativo se 
reportar ao custo fiscal amortizações.

E, ao invés do que, igualmente, sustenta a recorrida na contestação (cfr. fls. 154 e ss.), também 
não convencem os argumentos de que a norma, assim interpretada, implicaria que o legislador estaria 
a atribuir um benefício fiscal sem saber quanto é que o mesmo representa em termos quantitativos, ou 
de que é violado o princípio da igualdade por os equipamentos terem taxas de amortização diferentes 
(haveria sujeitos passivos que teriam um benefício fiscal superior, em função do equipamento inves-
tido), ou, ainda, de que aquela interpretação também significaria a atribuição de um benefício fiscal sem 
qualquer expressão e bastante longe do que é permitido pelo Regulamento CE 69/2001 da Comissão.

Com efeito, em relação ao princípio constitucional da igualdade (art. 13º da CRP), que proíbe o 
tratamento desigual de situações merecedoras de igual tratamento, ou seja, proíbe discriminações de 
tratamento, diferenciações sem fundamento material bastante, não se vê que haja violação desta dis-
posição pelo facto de duas empresas que invistam iguais montantes terem um benefício fiscal efectivo 
diferente se os equipamentos que o investimento abrange tiverem diferentes taxas de amortização, além 
de que, como bem consta do parecer técnico da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, referenciado 
pela Fazenda Pública, a lei não impõe qualquer critério na escolha dos investimentos beneficiados, 
podendo a empresa, dentro do referido limite, escolher os bens cujas amortizações poderão usufruir da 
majoração de 30% para efeitos de determinação do rendimento colectável.

E também não se vê que o argumento relacionado com a certeza quantitativa do benefício fiscal 
que se pretende atribuir a cada sujeito passivo ou o argumento relacionado com a atribuição de um 
benefício fiscal longe do que é permitido pelo Regulamento CE 69/2001 da Comissão, sejam deter-
minantes para acolher a interpretação pretendida pela recorrente. Na verdade, nada a esse respeito se 
colhe do texto dos citados diplomas legais ou do Preâmbulo do DL n.º 310/2001, texto esse que, como 
se disse, aponta, antes, para a interpretação sustentada pela recorrente.

Em suma, considerando o disposto no art. 9º do CCivil, que impõe a reconstituição do pensamento 
legislativo a partir dos textos, tendo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que 
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a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada, não podendo, contudo, ser 
considerado o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência 
verbal, ainda que imperfeitamente expresso, é de concluir que a sentença recorrida enferma do erro de 
julgamento que a recorrente lhe imputa, procedendo, portanto, as Conclusões do recurso.

4.2. E dado que a sentença julgou prejudicada a apreciação da questão atinente à também invo-
cada ilegalidade da liquidação por não dedução de prejuízos fiscais (crédito de imposto, nas palavras 
da impugnante) relativos ao exercício de 1999, impõe -se, face à insuficiência da matéria de facto re-
lativamente a tal questão, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para que, após a pertinente 
especificação da factualidade relevante e se nada mais obstar, essa questão seja apreciada.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, jul-

gando improcedente a impugnação quanto aos fundamentos apreciados, ordenar a baixa dos autos ao 
Tribunal “a quo” para que, apurada e especificada a factualidade alegada relevante e se a tanto nada 
mais obstar, seja decidida a questão cujo conhecimento foi julgado prejudicado pela solução dada à 
questão ora apreciada.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (É de salientar que a Lei n.º 171/99 previa inicialmente um período de vigência limitado ao período compreendido 
entre 1/1/2000 e o final do ano de 2003, mas foi sucessivamente prorrogada até final de 2006, tendo esta matéria dos benefícios 
em razão da interioridade passado a integrar o EBF quando, pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, foi aditado ao mesmo EBF o 
então art. 39º -B (actual art. 43º), cuja alínea c) do seu n.º 1 tem a redacção acima transcrita.) 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional.

Sumário:

Do acórdão preliminar proferido ao abrigo do n.º 5 do artigo 150.º do CPTA, que não 
tenha admitido o recurso excepcional de revista por se não mostrarem preenchidos 
os pressupostos previstos no n.º 1 desse preceito legal, não há possibilidade de 
reclamação para a conferência nem de recurso para qualquer das “formações” 
do STA.

Processo n.º 899/11 -30.
Recorrente: Pedro Rafael Carneiro Nobre.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

Na sequência do Acórdão proferido nestes autos pela Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal, em 12 de Janeiro de 2012, a fls. 344 -364, que não admitiu o recurso de revista excepcional 
interposto ao abrigo do artigo 150.º do CPTA, veio o Recorrente Pedro Rafael Carneiro Nobre interpor 
RECLAMAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA, alegando, em suma, o erro de julgamento de que padece 
aquele acórdão ao julgar que não se verificavam os pressupostos previstos no n.º 1 do artigo 150.º do 
CPTA. Pelo que pretende que, em conferência, seja revogada essa decisão.

Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
Como se viu, a presente reclamação para a conferência vem interposta, não de uma decisão singular 

do Relator, mas de um acórdão proferido em conferência pelos três juízes que compõem a formação 
específica a que alude o artigo 150.º, n.º 5, do CPTA.

Esse acórdão, que não admitiu o recurso face à julgada inverificação dos pressupostos que condi-
cionam a admissão do recurso de revista, não é, porém, passível de recurso jurisdicional (fora dos casos 
de recurso para o Tribunal Constitucional, mas, aqui, apenas no tocante a questões de constitucionali-
dade) (1) nem de reclamação para a conferência, sabido que esta constitui um meio de impugnação do 
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despacho do Relator, configurando um pedido de revisão feita pelo mesmo órgão judicial, mas agora 
em colectivo, em conformidade com o disposto no artigo 700.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, 
aplicável ao recurso de revista por força do artigo 726.º do mesmo diploma legal.

Com efeito, a figura jurídica de reclamação para a conferência constitui uma prerrogativa legal de 
impugnação de actos decisórios do Relator do recurso, posta à disposição do destinatário da decisão que 
por ela se considere prejudicado, tendente à revogação, modificação ou substituição, por ilegalidade, 
dessa decisão singular por um órgão colegial.

Deste modo, do acórdão preliminar, proferido em conferência ao abrigo do n.º 5 do artigo 150.º 
do CPTA, que não admita o recurso excepcional de revista por se não mostrarem preenchidos os pres-
supostos previstos no n.º 1 desse preceito legal, não há possibilidade de reclamação para a conferência 
nem possibilidade de recurso para qualquer das “formações” do STA.

Termos em que se acorda em não admitir a reclamação apresentada pela Recorrente.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Esta tem sido a posição afirmada por este STA, conforme se pode verificar pela leitura, entre outros, do acórdão 
proferido em 11/01/2007, no Recurso n.º 890/06. Ver, também, quanto a esta questão, Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto 
Fernandes Cadilha, in “Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, pág. 755. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Reclamação de créditos. Penhora. Privilégio creditório do IMI.

Sumário:

 I — A penhora, além de constituir uma garantia real da obrigação exequenda, na me-
dida em que vincula o bem penhorado ao pagamento preferencial dessa obrigação, 
tem por efeito marcar a data de aferição da preferência dos créditos garantidos 
por privilégios creditórios, quando a sua eficácia esteja dependente de limites 
temporais.

 II — O credor reclamante por penhora posterior nos mesmos bens em execução pró-
pria, além da garantia dessa penhora, pode invocar o privilégio creditório que 
se tornou operativo com essa penhora.

Processo n.º 921/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Previdência Portuguesa — Associação Mutualista, IPSS e outros.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro proferida 
no processo de verificação e graduação de créditos n.º 212/09.1BAVR, na parte em que não graduou 
o IMI de 2007.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. No processo de execução fiscal n.º 0094200201005570 e apensos (designadamente os processos 

executivos nºs 0094200201017055, 0094200201035312, 0094200401031350, 0094200501003453, 
0094200501015494, 0094200501023950, 0094200501045466, 0094200501049151, 0094200701051598, 
0094200701073222 e 0094200801001485), em 15/09/2008, foi penhorado a favor da Fazenda Nacio-
nal o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Souto, sob o artigo 2572, e descrito na 
1ª Conservatória do Registo Predial de Santa Maria da Feira com o n.º 442/19921126, tendo sido tal 
penhora registada na referida Conservatória pela Apresentação 27, de 2008/08/15.

2. Pela Fazenda Pública, na sequência de notificação nos termos do artigo 243.º do CPPT, foram 
reclamados, entre outros, créditos no valor de €942,95, respeitantes a IMI, referentes aos anos de 2006 
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e 2007, acrescidos dos respectivos juros, em cobrança coerciva no âmbito dos processos de execução 
fiscal nºs 0094200801074849, 0094200801032976 e 0094200701060716.

3. Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma não 
graduou o crédito por si reclamado relativo a IMI do ano de 2007, garantido por privilégio imobiliário 
especial e pela penhora efectuada em 15/09/2008 no processo executivo e apensos supra identificados 
sobre o imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Souto sob o artigo 2572.

4. Com efeito, o crédito reclamado de IMI, referente ao ano de 2007 e respectivos juros de mora, 
porque respeita ao prédio penhorado e foi inscrito para cobrança no ano corrente da penhora, goza de 
privilégio imobiliário especial, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 744º do Código Civil (C.C.), 
ex vi artigo 122º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI).

5. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240.º, n.º 1, do CPPT, 
nos artigos 744º, n.º 1, e 747º, n.º 1, alínea a), do C.C. e no artigo 122.º do CIMI.

1.1. Não houve contra -alegações.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o crédito reclamado do IMI de 2007 

deve ser graduado apenas com a garantia da penhora e não com o privilégio imobiliário especial.
2. A única questão jurídica em reexame é a graduação do crédito reclamado relativo ao IMI do 

ano de 2007, que a sentença recorrida não incluiu em primeira lugar, juntamente com os IMI de 2004, 
2005 e 2006.

Alega a recorrente que o IMI de 2007 também está garantido pelo privilégio imobiliário especial, 
de acordo com o n.º 1 do art. 744º do Código Civil e art. 122º do CIMI e pela penhora efectuada na 
execução em fiscal 15/9/2008 e por isso também deve ser graduado em primeiro lugar.

A sentença reconheceu todos os créditos reclamados, mas graduou -os da seguinte modo:
1º  - Os créditos relativos a IMI (imposto municipal sobre imóveis), dos anos de 2004, 2005 e 2006;
2º  - O crédito reclamado por A Previdência Portuguesa  - Associação Mutualista, IPSS, ga-

rantido por hipoteca, acrescido dos juros relativos a três anos e respeitados que sejam os limites da 
hipoteca;

3º  - O crédito reclamado por Alexandra Patrícia Almeida de Oliveira;
4º  - Os créditos relativos a IRS de 2005 e IRC de 2005 e 2006;
5º  - Os restantes créditos da Fazenda Pública, garantidos pela penhora registada em 2.2.2005;
6º  - Os restantes créditos da Fazenda Pública, garantidos pela penhora registada em 5.9.2006.
A fundamentação da sentença não esclarece suficientemente a razão pela qual deixa de fora da 

graduação o IMI de 2007. Há de resto alguma confusão relativamente aos IMI exequendos e reclamados, 
pois gradua -se o IMI de 2005, mas no relatório não se lhe faz qualquer referência, como se o mesmo 
não fosse dívida exequenda.

A sentença reproduz as normas dos artigos 122º do CIMI e do art. 744, n.º 1 do Código Civil, 
segundo as quais os créditos de IMI gozam de privilégio imobiliário especial sobre os bens cujos 
rendimentos estão sujeitos a esse imposto, quando inscritos para cobrança no ano corrente da data da 
penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores. Mas infere -se, pelo menos implicitamente, 
que se deu relevo apenas à penhora de 5/9/2006 e por isso mesmo o IMI de 2007, sendo posterior, não 
gozaria daquele privilégio.

A Fazendo Pública reclamou créditos do IMI de 2006 e 2007, em cobrança coerciva nos processos 
de execução fiscal nºs 0092200801074849 e 0094200801032976, alegando que os mesmos estavam 
garantidos por penhora que fora registada em 15/9/2008.

No processo principal, para garantia das dívidas exequendas, já havia sido efectuada em 5/9/2006 
uma penhora do mesmo imóvel, aquela a que a sentença deu relevo para efeitos de graduação dos IMI 
dos anos de 2004, 2005 e 2006.

Mas os documentos constantes dos autos levantavam dúvidas relativamente ao processo onde 
foi efectuada a penhora de 15/9/2008 e às dívidas que por ela estavam garantidas. Tais dúvidas foram 
esclarecidas com a junção aos autos da certidão de ónus e encargos que impende sobre o imóvel pe-
nhorado. Desses documentos, constantes de fls. 169 a 181, constata -se que sobre o imóvel penhorado 
nos autos foi registada em 15/9/2008 uma nova penhora para garantia de vários créditos tributários, 
entre os quais, o IMI 2007 exigido na execução fiscal n.º 0094200801032976, e que em 13/4/2009 foi 
registada outra penhora para outros créditos tributários, entre os quais, o cobrado no execução fiscal 
n.º 0092200801074849, ambos objecto da reclamação de verificação e graduação de créditos. Portanto, 
os créditos do IMI de 2007, reclamados nos autos, estão garantidos por penhoras efectuados em pro-
cessos que não se encontram apensos aos presentes autos.

A questão jurídica que se coloca é pois a de saber se, para além da garantia da penhora efectuada 
nessas execuções fiscais, os créditos reclamados também gozam de privilégio imobiliário especial.

A sentença reconheceu os créditos do IMI de 2007, que de resto ninguém contestou, como sendo 
créditos que incidem sobre os rendimentos do prédio penhorado, apenas não os graduou pelo facto de 
estarem fora do limite temporal definido pela penhora efectuada no processo.
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Ora, nos termos dos artigos 122º do CIMI e art. 744º do CCV, os créditos fiscais relativos ao 
IMI gozam de privilégio imobiliário especial se «inscritos para cobrança no ano corrente na data da 
penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores».

Como se vê, esta norma estabelece um limite temporal dos créditos garantidos pelos privilégios 
nela referidos, que tem a sua razão de ser no facto do acréscimo de débitos poder lesar outros credores, 
que não tenham conhecimento da dívida fiscal, assumindo a data da penhora grande importância na 
definição dessa abrangência temporal. É por referência à data da penhora que se determina se o crédito 
é ou não garantido com privilégios creditórios. Deste modo, os créditos de IMI inscritos para cobrança 
ou nascidos posteriormente à penhora não gozam dos referidos privilégios.

Todavia, o relevo que a lei dá à penhora não a arvora em momento constitutivo do privilégio 
creditório. Tal como a generalidade das garantias das obrigações, o privilégio constitui um acessório 
do crédito que se destina a garantir. O que permite concluir que, atento esse carácter acessório, o pri-
vilégio se constitui quando da constituição da obrigação do imposto. Do artigo 733º do CCV resulta 
que a simples constituição do crédito determina o carácter privilegiado do mesmo, sem necessidade 
do credor ter que realizar quaisquer outras formalidades.

A penhora ou acto equivalente são pois actos processuais que não se reflectem no nascimento 
do imposto, mas apenas na definição da abrangência temporal da eficácia do privilégio. Como refere 
Salvador da Costa, o privilégio creditório «surge com a constituição do direito de crédito que garante, 
mas a sua eficácia depende do acto de penhora sobre os bens que são objecto da sua incidência, o que 
significa que a sua constituição se verifica quando ocorrem os actos ou os factos de que a lei faz de-
pender a sua atribuição, e que se concretizam nos bens penhorado na acção executiva» (O Concurso 
de Credores, 1998, pág. 171).

Se a penhora também tem esta função, a de marcar a data com base na qual se deve aferir a 
preferência do crédito garantido pelo privilégio no confronto com os demais, não pode deixar de se 
considerar a segunda ou terceira penhora como momento concretizador da eficácia dos privilégios que 
se constituíram após a primeira penhora do mesmo imóvel. As penhoras posteriores sobre o mesmo 
bem têm relevância processual, como sustar o processo de execução civil (cfr. arts. 871º e 865º n.º 3 
do CPC) ou eventualmente a apensação dos diferentes processos de execução fiscal (art. 179º, n.º 1 
do CPPT), e relevância substantiva, servindo de garantia real para legitimar a reclamação de créditos 
noutro processo de execução (cfr. art. 865º. n.º 3 e 5º do CPC).

As novas penhoras, ainda que efectuadas em processos diferentes, mantém todas as funções, efeitos 
e virtualidades que a lei comete a tal acto processual. Mantém -se, desde logo, a função que lhe é pró-
pria, de envolver a constituição de um direito real de garantia a favor do exequente, o qual lhe confere 
o direito de ser pago com preferência a qualquer credor que não tenha garantia real anterior (art. 822º, 
n.º 1 do CC). De igual modo, mantém o efeito de marcar a data de aferição da preferência dos créditos 
garantidos por privilégios creditórios, quando a sua eficácia esteja dependente de limites temporais.

Deste modo, a penhora sobre os bens penhorados, além de constituir uma garantia real da obrigação 
exequenda, na medida em que vincula o bem penhorado ao pagamento preferencial dessa obrigação 
(art. 822º do CCv), serve de ponto de referência à definição do limite temporal que determina o carácter 
privilegiado do crédito do IMI.

Ora, o credor reclamante por penhora posterior nos mesmos bens em execução própria, além da 
garantia da penhora, tem o privilégio que se concretizou com essa penhora. Se tivermos em conta que a pe-
nhora, em regra, é acompanhada da transmissão dos bens do executado livres de todos os direitos reais de 
garantia que os oneravam (cf. n.º 2 do art. 824ª do CCv), compreende -se que o chamamento do credor pro-
vido da garantia da penhora noutra execução também possa invocar a garantia real que não seja a própria 
penhora, mas que com ela se tornou operativa. Como escreve Lebres de Feitas, os credores vêm ao pro-
cesso «não tanto para fazerem valer os seus direitos de crédito e obterem pagamento, como para fazerem 
valer os seus direitos de garantia sobre os bens penhorados» (cfr. Acção Executiva, 5ª ed. pág. 302). Daí 
que o credor privilegiado, sob pena de extinção da garantia em consequência da venda forçada, deva recla-
mar o privilégio, a fim do direito que ele confere ser transferido para o produto da venda sobre que recaía.

Assim sendo, o crédito reclamado relativo a IMI do ano de 2007 está dentro do limite temporal 
definido pela penhora efectuada em 15/09/2008, respeita ao prédio penhorado na execução e inscrito 
para cobrança no ano corrente da penhora, e por conseguinte, goza de privilégio imobiliário especial, 
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 744º do Código Civil (C.C.), ex vi artigo 122º do CIMI.

Com a sentença recorrida assim não considerou, deve ser revogada nessa parte.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribu-

nal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida no segmento 
impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência graduar o crédito reclamado do IMI, e 
respectivos juros de mora, do ano de 2007 em primeiro lugar, a par do créditos já aí graduado;

Sem custas.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) – Dulce Neto — Ascensão Lopes. 
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 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

IRC. Custos dedutíveis. Infracções aos regulamentos desportivos.

Sumário:

À data dos factos, a que se reportam os autos, não constituem custo do exercício, nos 
termos das disposições combinadas dos artigos 23.º e 41.º n.º 1 alínea d ) do CIRC, 
as multas e outras penalidades impostas à recorrente por violação de regulamentos 
desportivos.

Processo n.º 930/11 -30.
Recorrente: Futebol Clube do Porto, Futebol SAD.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

1 - Relatório:
Futebol Clube do Porto, Futebol SAD, contribuinte n.º 504.076.574, com sede no Estádio do Dra-

gão, Entrada Poente, piso 3, Porto, veio apresentar Impugnação Judicial do indeferimento da reclamação 
graciosa n.º 3174 -03/4000277, invocando a violação do princípio da capacidade contributiva, por não 
ter sido considerado pela Administração Fiscal o custo deduzido relativo a encargos suportados com 
penalidades decorrentes de infracções desportivas.

Por decisão judicial de 16/05/2011 foi a impugnação julgada improcedente.
Não se conformando com a decisão apresentou recurso para este STA no qual formula as seguin-

tes conclusões, sendo os destaques a negrito da nossa autoria, para melhor compreensão do objecto 
do recurso:

I. O artigo 23º do Código do IRC consagrou uma definição ampla de gasto, considerando como 
tal os gastos que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos rendimentos sujeitos 
a imposto ou para a manutenção da fonte produtora;

II. De acordo com o princípio da capacidade contributiva e do princípio do rendimento liquido, 
o conceito de rendimento adoptado pelo Código do IRC inclui todas as despesas, gastos e empobreci-
mento sofrido pela empresa, como exigência dos princípios enumerados;

III. A principal actividade da FCP SAD consiste na participação na l Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, cuja organização e regulamentação compete em exclusivo à Liga de Futebol;

IV. No exercício da sua actividade, a FCP SAD encontra -se obrigada a cumprir com os Regula-
mentos da Liga de Futebol, nomeadamente, liquidar os débitos para com a Liga de Futebol;

V. Os encargos incorridos pela FCP SAD com multas e penalidades desportivas Pag. 13 de 15 
resultam, conforme acima exposto, do exercício normal da sua actividade e a sua solvência consubs-
tanciam uma necessidade indispensável para a prossecução da mesma;

VI. Sendo a prática de infracções desportivas inerente à natureza intrínseca do exercício da 
actividade da Recorrente, é, por demais evidente, que se revelam subsumíveis aos seus interesses 
societários, nos termos acima expostos, tanto mais que o seu pagamento é condição indispensável 
para o exercício da sua actividade, bem como a sua prática revela -se inevitável e indispensavelmente 
necessária para a participação na l Liga de Futebol;

VII. E dado que os mesmos não se caracterizam como comportamentos ético -sociais censurá-
veis, em termos adiante melhor expostos, não podem, por conseguinte, gozar de carácter excepcional 
à actividade da Recorrente;

VIII. Ao exposto, acresce o facto de que o bem jurídico protegido pelas normas em apreço (cfr. 
Regulamento Disciplinar e Estatutos) não partilha da intenção do legislador em excluir dos gastos 
indispensáveis fiscalmente dedutíveis aqueles em que o sujeito passivo incorreu em violação de 
valores ético -sociais pressupostos em normas legais;

IX. Pelo que não se aplica o teor do n.º 2 do artigo 23º ou da alínea c) do n.º 1 do artigo 45º, 
ambos do Código do IRC;

X. O Tribunal a quo, na interpretação e aplicação dos artigos 23º e 45º, ambos do Código do 
IRC, não aferiu das particularidades da actividade exercida pela FCP SAD e da relação de causalidade 
necessária entre os gastos incorridos em apreço e a actividade desportiva, pelo que não aceitou a de-
dutibilidade fiscal dos montantes pagos a título de multas e penalidades desportivas, pelo que incorreu 
em erro de julgamento;
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XI. Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sen-
tença do Tribunal a quo, e, em consequência, o pedido subjacente à impugnação judicial interposta pela 
Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais.

PEDIDO
Nestes termos e nos mais de Direito que Vs. Exas. doutamente, não deixarão de suprir, deve o pre-

sente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença do Tribunal a quo, e, consequentemente, 
a impugnação judicial apresentada pela Recorrente deve ser julgada procedente, e, em consequência, 
ser ordenada a anulação parcial das correcções aritméticas ao lucro tributável respeitante ao ano de 
19S9, no sentido de ser considerado como fiscalmente aceite o montante de € 117.905,85, relativo a 
multas e penalidades pela prática de infracções desportivas, com todas as consequências legais. Pois 
só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ministério Público junto deste STA não emitiu parecer.
Foram colhidos os vistos legais
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto.
A). Em 18/07/2002 foi elaborado Relatório da Inspecção Tributária, que consta de fls. 63 a 66 do 

Processo de Reclamação Graciosa, apenso aos presentes autos, e cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, constando no mesmo, designadamente, o seguinte:

“O clube contabilizou na rubrica “Multas e Outras Penalidades” a totalidade das penalidades 
aplicadas pela prática de infracções desportivas decorrentes da participação na I Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, nos termos do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Ora, face ao disposto no artº 41º, n.º 1, alínea d) do Código do IRC, “as multas, coima, e demais 
encargos pela prática de infracções, de qualquer natureza, “não são dedutíveis para efeitos da determi-
nação do lucro tributável.

Assim, o clube deveria ter acrescido aquele valor na determinação do lucro tributável do exercício 
de 1999. Não o tendo feito, contrariou o disposto no referido artº 41º do CIRC”.

(...) Entendemos que, face ao artº 23º do Código do IRC, tais encargos preenchem os requisitos 
gerais da dedutibilidade, contudo, e atendendo à sua tipicidade, os mesmos são afastados da dedução 
específica por força do já mencionado artº 41º do CIRC.”

B). O mesmo relatório foi notificado à Impugnante por ofício datado de 24/07/2002, cf. teor do 
doc. de fls. 62 do Processo de Reclamação Graciosa, apenso aos presentes autos.

C). A Impugnante, notificada da liquidação adicional de IRC relativa ao ano de 1999, n.º 8920000044, 
reclamou graciosamente da mesma, em 31/03/2003, cf. teor dos doc. de fls. 2 e 17 do Processo de Re-
clamação Graciosa, apenso aos presentes autos.

D). Em 15/02/2007, foi elaborado projecto de despacho de indeferimento da reclamação graciosa, 
cf. teor do doc. de fls. 94 dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido.

E). Por despacho datado de 24/04/2007, notificado à Impugnante em 11 -05 -2007, foi a reclamação 
graciosa indeferida, cf. teor do doc. de fls. 96 e 97 do Processo de Reclamação Graciosa, apenso aos 
presentes autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

F). A presente Impugnação deu entrada neste Tribunal 25/05/2007, cf. teor do doc. de fls. 2 dos autos.
IV. FACTOS NÃO PROVADOS
Inexistem, com relevância para a decisão.
Motivação:
Resultou a convicção do tribunal da análise dos presentes autos, nomeadamente, do processo 

administrativo a eles apenso e demais documentos juntos pelas partes.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela improcedência da impugnação considerou -se na decisão recorrida o seguinte 

destacando -se apenas os trechos mais significativos que importam para a avaliação que se impõe:
(…)
A questão em causa nos presentes autos, apontada pela Impugnante é a dedutibilidade ou 

não dos custos incorridos em sede de IRC com multas e outras penalidades pagas por infracções 
desportivas.

Vejamos.
Nos termos do artº 23º do CIRC, consideram -se custos ou perdas os que comprovadamente 

forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto.
Porém, da necessidade de comprovação da indispensabilidade para a realização dos proveitos 

ou ganhos sujeitos a imposto, resulta claro que a lei só contempla os encargos que sejam determi-
nantes para aquele fim. Sem embargo da relevância assumida pela realidade jurídico -económica 
subjacente às normas fiscais, a lei exige a comprovação da indispensabilidade do custo na obtenção 
dos proveitos e não apenas a comprovação da possibilidade de obtenção desses proveitos.
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Para aferição do conceito de indispensabilidade, sendo este um conceito vago necessitado de 
preenchimento, não existindo, quanto a esse preenchimento qualquer discricionariedade técnica 
por parte da Administração Fiscal, importa atentar então qual o seu significado preciso.

Fazendo apelo ao Estudo de Tomás de Castro Tavares (Da Relação de Dependência Parcial 
entre a Contabilidade e o Direito Fiscal na Determinação do Rendimento Tributável das Pessoas 
Colectivas: Algumas Reflexões ao Nível dos Custos, in CTF, n.º 396, págs. 7 a 177) e confrontando 
as três interpretações possíveis ali enunciadas em termos da interpretação da regra constante do 
art. 23º do CIRC (indispensabilidade como sinónimo de absoluta necessidade, ou com o significado 
de conveniência, ou identificando -se com a noção de interesse societário) diremos, como aponta o 
autor, parecer evidente que da noção legal de custo fornecida pelo art. 23º do CIRC não resulta 
que a AT possa pôr em causa o princípio da liberdade da gestão, sindicando a bondade e opor-
tunidade das decisões económicas da gestão da empresa e considerando que apenas podem ser 
assumidos fiscalmente aqueles de que decorram, directamente, proveitos para a empresa ou que 
se revelem convenientes para a empresa. A indispensabilidade a que se refere o art. 23º do CIRC 
como condição para que um custo seja dedutível não se refere à necessidade (a despesa como uma 
condição sine qua non dos proveitos) nem sequer à conveniência (a despesa como conveniente 
para a organização empresarial), sob pena de intolerável intromissão da AT na autonomia e na 
liberdade de gestão do contribuinte, mas exige, tão -só, uma relação de causalidade económica, 
no sentido de que basta que o custo seja realizado no interesse da empresa, em ordem, directa ou 
indirectamente, à obtenção de lucros.

(…)
Ainda, citando agora António Moura Portugal (A Dedutibilidade dos Custos em IRC: re-

flexões sobre custos incorridos em actividades isentas e não tributadas): “(...) para que apenas 
se tribute o rendimento líquido, ao rendimento total auferido deverão ser deduzidas as despesas 
específicas para a sua obtenção, pois estes gastos ou despesas constituem uma expressão negativa 
da capacidade contributiva e, como tal sempre que se revelarem necessários à produção ou obtenção 
do rendimento devem ser excluídos desse conceito,”

No entanto, além do artº 23º do CIRC, também o artº 41º (à data dos factos), enunciava 
regras de determinação dos custos admissíveis em sede de IRC, impondo nesse artigo algumas 
limitações a essas deduções.

Nomeadamente, a alínea d) do n.º l, previa que não se considerava dedutíveis:
“d) as multas, coimas, e demais encargos pela prática de infracções, de qualquer natureza, 

que não tenham origem contratual, incluindo os juros compensatórios”
No caso dos autos, se bem entendemos, a Administração Fiscal não põe em causa a verificação 

dos requisitos previstos no artº 23º do CIRC para a dedutibilidade do custo em causa, alegando 
apenas que tal dedutibilidade se encontra excluída pela norma do artº 41º do CIRC, encontrando-
-se, por isso, em litígio nos presentes autos apenas a interpretação da alínea d) do n.º l do artº 41º 
do CIRC, no sentido de se aferir se cabem ou não no âmbito dessa alínea os custos que decorram 
de multas e outras penalidades praticadas por infracções de natureza desportiva.

Cremos que a resposta terá de ser positiva.
De facto, a norma em causa tem na sua origem a não consideração, em termos fiscais, de 

custos relacionados com comportamentos ética e socialmente reprováveis, não sendo por isso tais 
custos considerados como um encargo fiscalmente dedutível, sob pena de se permitir que abatesse 
ao imposto a pagar, determinado valor, que resultava, não do que seria a normal prossecução do 
objecto social da empresa, mas de um desvio à mesma, por prática de um ilícito.

Ainda Tomás Castro Tavares, ob. Cit, pág. 107 a 109, refere a este propósito, sugerindo uma 
alteração legislativa ao CIRC, a distinção criada pela jurisprudência francesa, nestes casos, entre 
os conceitos de ilicitude e anormalidade: “Este último apõe -se aos actos insubsumíveis no interesse 
societário (sem perfil lucrativo e/ou não enquadráveis no escopo social) e aquele visa apreender 
as actuações da organização em desconformidade com normas de conduta.

(...)
Esta autonomia conceitual implica, então, a possível anormalidade de um acto licito como 

a normalidade de um acto ilícito,”
Dando como assente tratar -se de acto ilícito (1 Embora não punido pelo ordenamento jurídico 

“stricto sensu”, trata -se de um acto violador de um regulamento de uma associação desportiva, e 
perfeitamente enquadrado no espírito do artº 41º, n.º 1 d) do CIRC, que pretende retirar à dimi-
nuição do imposto pago, por intermédio dos encargos fiscalmente dedutíveis, todas as penalidades 
por comportamentos anti -sociais, e nesse sentido, ilícitos, como acima se refere “em função do 
vector moralista emprestado ao direito fiscal”.), resta saber se se trata de acto “normal”.

As penalidades pagas pela Impugnante por infracções desportivas não se podem incluir no 
grupo dos actos subsumíveis ao seu interesse societário.
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Estas, como aliás, outras espécies de infracções, não são essenciais à realização do objecto 
social da empresa, neste caso, a prática de determinada actividade desportiva.

As infracções em causa não são praticadas no próprio interesse da sociedade, nem são sub-
sumíveis no seu escopo lucrativo (2” Para melhor elucidação, veja -se os exemplos enunciados por 
Tomás Castro Tavares, ob. Cit. Pag. 109), resultando antes, designadamente, de comportamentos 
individuais de determinadas pessoas ou grupos de pessoas relacionadas com a actividade por si 
desenvolvida, ou então de actos praticados pelo Clube desportivo violadores do Regulamento da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mas que não se podem considerar “normais”, sob pena 
de se considerar que as infracções desportivas eram praticadas no interesse dos clubes desportivos, 
fazendo parte dos objectivos a prosseguir pelos mesmos.

Ora, tais comportamentos violadores de normas desportivas não são imprescindíveis à 
prática das modalidades em causa, decorrendo antes de “desvios” ao que seria o seu normal 
desenvolvimento.

Por todo o exposto, não existe fundamento para a desaplicação do artigo 41º, n.º l, alínea d) 
do CIRC aos custos incorridos com multas e outras penalidades resultantes de infracções des-
portivas, em causa nos presentes autos, nem tal entendimento redunda na violação do princípio 
da capacidade contributiva, por não serem os custos em causa manifestações, concretas e reais, 
de riqueza económica, como refere a Impugnante.

Não assistindo, em consonância, razão à impugnante.
APRECIANDO NESTE STA
A primeira questão a decidir é a de saber se este STA é competente em razão da hierarquia para 

conhecer do recurso.
Por despacho judicial do Sr. Juiz Conselheiro Relator (nosso antecessor) de 17/01/2012 foi sus-

citada essa questão e determinada a notificação das partes para se pronunciarem querendo, o que a 
recorrente fez sustentando a competência deste STA por o recurso não envolver apreciação da matéria 
de facto. Concorda -se que o recurso apenas versa matéria de direito pois que apesar de o probatório 
não o referir, ninguém minimamente atento às vivencias sociais, neste País desconhece a participação 
da sociedade recorrente nas actividades desportivas da 1ª Liga Portuguesa de Futebol Profissional. É 
um facto público e a decisão recorrida não duvida dessa participação (que aliás foi ponderada e reco-
nhecida pela Administração Fiscal) quando aborda a questão de saber se as multas pelas infracções 
em causa nos autos são passíveis de dedução como custos. Também a questão da inerência da prática 
de infracções desportivas à natureza do exercício da actividade desportiva da recorrente afirmada pela 
própria recorrente não constitui matéria de facto em sentido estrito que determine a remessa dos autos 
ao TCA norte. Aqui a fronteira entre o que é facto e direito não se define exactamente com absoluta 
clareza, mas a nosso ver essa afirmada inerência integra -se mais no âmbito da análise da causalidade 
necessária ou não à actividade da sociedade recorrente o que implica o trabalho de interpretação jurí-
dica das normas substantivas que permitem a dedutibilidade de custos. Facto sem dúvida é a prática de 
uma infracção aos regulamentos desportivos. Mas já não afirmamos essa certeza em relação à falada 
inerência. Por tudo quanto ficou dito entende -se competente este Supremo Tribunal para conhecer do 
recurso. E, conhecendo:

Em litígio nos presentes autos está a melhor interpretação a dar à alínea d) do n.º l do 
artº 41º do CIRC, na redacção à data dos factos tributários, no sentido de se aferir se cabem ou 
não no âmbito dessa alínea os custos que decorram de multas e outras penalidades praticadas 
por infracções de natureza desportiva.

A única questão a decidir é, pois, a de saber se são dedutíveis como custo os pagamentos efectu-
ados pela recorrente no período em causa nos autos, para satisfazer tais multas.

A resposta não pode deixar de ser negativa. Mostra -se acertada a fundamentação da sentença 
recorrida, na qual nos revemos.

É que o artº 23º do CIRC, considera custos ou perdas apenas os que comprovadamente forem in-
dispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte 
produtora e nos termos da então alínea d) do n.º 1 do artº 41º do CIRC, não são dedutíveis para efeitos 
de determinação do lucro tributável, “as multas, coimas e demais encargos pela prática de infracções, 
de qualquer natureza, que não tenham origem contratual, incluindo os juros compensatórios.”

E, tem -se aqui em vista qualquer ilícito, o que resulta tanto da expressão “de qualquer natureza”, 
como da referência aos juros compensatórios. (neste sentido o ac. deste STA de 10/04/2002 tirado no 
recurso 026808 disponível na base de dados da dgsi)

Não era necessária a pratica de tais irregularidades desportivas geradoras das penalidades que a 
recorrente pretende levar a custos e que de todo o modo a lei exclui, expressamente, da generalidade de 
despesas que admite poderem ser consideradas como custos. Nesta linha de entendimento e interpretação 
não se aceita que a actividade de uma empresa e a prossecução do seu objecto social e manutenção da 
fonte produtora possa ser feita com base no cometimento de irregularidades ou ilegalidades. Admitir 
ou interpretar de modo diferente as normas referidas seria contrariar a própria lei expressa e conduziria 
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um resultado não querido pelo legislador e absolutamente inaceitável. Seja -nos permitido efectuar a 
transposição para uma situação fáctica, hipotética, que só se enuncia para melhor se evidenciar o ab-
surdo de uma tal, eventual, interpretação. Assim, no caso de uma empresa de transportes seria acolher 
a prática de excesso de velocidade dos seus camiões como essencial ou inerente à prossecução do seu 
objectivo social, o que está fora de causa, por evidente absurdo, não querido pela lei.

Revertendo, agora, para o nosso caso em que está em causa uma sociedade desportiva, do mesmo 
modo, a sua acção tem de compaginar -se com o respeito pelas normas desportivas. Qualquer infracção 
praticada a tais normativos que depois dê lugar a multa ou outra penalidade não pode ter -se como ine-
rência, fatal, à prática da actividade desportiva e daí que os respectivos encargos não sejam dedutíveis 
como custo para efeitos de IRC, obviamente. É oportuno no entanto expressar que é inquestionável o 
papel importantíssimo das sociedades/clubes desportivas(os) na prossecução do desporto e bem estar 
geral numa sociedade onde se encara o desporto como veículo de obtenção da felicidade individual, 
através da interação entre o culto da beleza, da saúde e do bem estar físico, por um lado, a emotividade 
que a competição proporciona e as técnicas e instrumentos aptas a obter os melhores resultados, por 
outro, passa a ser olhado como uma forma de satisfação de necessidades colectivas, justificativas da sua 
consagração como um direito universal, tal como é reconhecido no art.º 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa, que proclama que “todos têm direito à Cultura Física e ao Desporto”, princípio 
que a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto), veio a acolher 
no seu artigo 2.º n.º 1, afirmando que “todos têm direito à actividade física e desportiva, independente-
mente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação”.

O tratamento fiscal do tipo de custos em análise implica sempre uma opção do legislador. Mas 
atendendo ao probatório e, como bem decidiu a decisão recorrida “tais comportamentos violadores de 
normas desportivas não são imprescindíveis à prática das modalidades em causa, decorrendo antes 
de “desvios” ao que seria o seu normal desenvolvimento.

Por todo o exposto, não existe fundamento para a desaplicação do artigo 41º, n.º l, alínea d) do 
CIRC aos custos incorridos com multas e outras penalidades resultantes de infracções desportivas, 
em causa nos presentes autos, nem tal entendimento redunda na violação do princípio da capacidade 
contributiva, por não serem os custos em causa manifestações, concretas e reais, de riqueza económica, 
como refere a Impugnante”.

Acresce referir que não afirmando a recorrente a origem contratual das multas ou penalidades 
referidas no sobredito artº 41º n.º 1 alínea d) do CIRC e não fazendo a sentença, igualmente, qualquer 
referência a tal origem, entendemos que, tal eventual questão, não constitui objecto do recurso, não 
devendo, por isso, ser objecto de indagação/pronúncia por parte deste Tribunal.

De facto a recorrente apenas suscita as questões da:
1) indispensabilidade dos custos com as infracções desportivas praticadas
2) Da inerência da prática de infracções desportivas à natureza intrínseca do exercício da 

actividade da Recorrente
3) Da prática das infracções em causa não se caracterizarem como comportamentos ético-

-sociais censuráveis.
As duas primeiras questões merecem a resposta já supra exposta. E, a terceira questão que se 

reporta a um determinado qualificativo do comportamento que representa a prática de tais infracções 
não é exigido pela norma de exclusão da elegibilidade de tais encargos como custos dedutíveis. De 
facto, a alínea d) do n.º 1 do artº 41º do CIRC, determina que não são dedutíveis para efeitos de de-
terminação do lucro tributável, “as multas, coimas e demais encargos pela prática de infracções, de 
qualquer natureza…” (destaque nosso). Não importa pois o qualificativo proposto pela recorrente 
como sendo aquele, e parece que apenas aquele, que no seu modo de ver, faria funcionar a exclusão 
de dedutibilidade.

Uma última palavra para analisar a expressão constante do relatório/conclusões do Procedimento 
Interno de Inspecção que consta de fls. 63 a 66 do processo de reclamação graciosa apenso (...) En-
tendemos que, face ao artº 23º do Código do IRC, tais encargos preenchem os requisitos gerais da 
dedutibitidade, contudo, e atendendo à sua tipicidade, os mesmos são afastados da dedução específica 
por força do já mencionado artº 41º do CIRC.”

Esta expressão limita -se a confirmar em sede geral a existência do custo e até a sua indispensa-
bilidade (análise do IT 2) mas ainda assim afasta a possibilidade de dedução o que se mostra acertado. 
As referências que atrás fizemos sobre a indispensabilidade ou não do custo foram suscitadas apenas 
porque a recorrente não obstante a posição da Fazenda Pública voltou a colocar no recurso tal questão 
importando responder sob pena de omissão de pronúncia. Certo é que, a certa ou errada análise do “SR. 
Técnico IT2” não confere, no caso concreto, quaisquer direitos à recorrente susceptíveis de alterar o 
sentido da presente decisão em que se mostra essencial a interpretação do artº 41º do CIRC em vigor 
à data dos factos, a qual na forma como foi feita pela Fazenda Pública e pela sentença recorrida se 
mostra acertada.
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Assim sendo o recurso não logra provimento devendo ser mantida a sentença na ordem jurídica.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Francisco Rothes (vencido, nos termos 
do voto anexo) — Valente Torrão.

Processo n.º 930/11
A única questão que cumpre apreciar e decidir nos presentes autos é a de saber se as penalidades 

que o Recorrente  - sociedade anónima desportiva  - suportou no exercício de 1999 estão excluídas da 
possibilidade de dedução como custos para efeitos de tributação em IRC pelo art. 41.º, n.º 1, alínea d), 
do Código deste imposto. Foi com este exclusivo fundamento que a AT recusou a sua dedutibilidade, 
não estando em causa a indispensabilidade dessas despesas (nem sequer a sua imprescindibilidade ou 
necessidade para a actividade do Recorrente, questões abordadas pelo acórdão) como requisito para 
a sua dedução.

Em face desta norma legal não são dedutíveis «as multas, coimas e demais encargos pela prática de 
infracções, de qualquer natureza, que não tenham origem contratual, incluindo os juros compensatórios».

A meu ver, como bem se referiu na sentença recorrida, «a norma em causa tem na sua origem a 
não consideração, em termos fiscais, de custos relacionados com comportamentos ética e socialmente 
reprováveis, não sendo por isso tais custos considerados como um encargo fiscalmente dedutível, 
sob pena de se permitir que abatesse ao imposto a pagar determinado valor que resultava, não do que 
seria a normal prossecução do objecto social da empresa, mas um desvio à mesma, por prática de um 
ilícito». Assim, bem se compreende que o legislador tenha excluído a dedutibilidade das multas e 
coimas, sanções reservadas aos ilícitos de natureza penal e contra -ordenacional, de qualquer natureza, 
bem como os encargos que estão associados aos respectivos processos; como bem se compreende que 
tenha ressalvado as sanções que tenham origem contratual, por estas não revelarem a censurabilidade 
ético -social que justifica o tratamento dado àquelas.

Dito isto, impunha -se, a meu ver, apurar qual a natureza das “penalidades decorrentes de infracções 
desportivas” que deram origem à despesa cuja dedutibilidade foi recusada pela AT: decorrem da prática 
de ilícitos de natureza penal ou contra -ordenacional, ainda que praticados no âmbito da actividade 
desportiva, ou da violação de regras relativas à estrita prática desportiva? e estas regras, são de carácter 
público ou foram assumidas pelo Recorrente no âmbito da sua liberdade contratual?

Salvo o devido respeito, a estas questões, que tenho como decisivas para a solução a dar à causa, 
o acórdão não dá resposta.

Repescando o exemplo do acórdão, direi que o tratamento a dar em termos fiscais à multa decor-
rente do excesso de velocidade dos camiões será obviamente diferente daquele a dar às penalidades 
decorrentes do atraso na entrega das mercadorias ou dos palavrões proferidos pelos camionistas du-
rante o acto de descarga, desde que uma e outra situação tenham sido consideradas como infracções a 
sancionar com quantias pecuniárias no âmbito do contrato celebrado entre a empresa de camionagem 
e um seu cliente.

Sempre salvo o devido respeito, o acórdão não esclarece qual a natureza das normas desportivas 
cuja violação diz estar na origem das penalidades cuja dedução está em causa.

Por isso, não posso acompanhar a decisão que fez vencimento. — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução. Falsidade do título executivo. Ilegalidade concreta.

Sumário:

 I — O fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea c) do artigo 204.º, 
n.º 1, do CPPT — a falsidade do título executivo — refere -se exclusivamente à 
falsidade material do próprio título, à eventual desconformidade entre o título e a 
base fáctico -documental cuja atestação nele se exprime, e não a eventual falsidade 
intelectual ou ideológica porventura traduzida na divergência entre a realidade e 
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o acto tributário subjacente a esses instrumentos, vício este que se refere, não ao 
título, mas ao acto de liquidação.

 II — Assim, não cabe em tal fundamento de oposição a alegada não verificação dos 
pressupostos fácticos considerados pela entidade exequente na liquidação do 
imposto exequendo, de cuja falta de pagamento voluntário resultou a emissão do 
título executivo.

 III — Tal alegação reconduz -se à ilegalidade concreta da liquidação, a qual só pode 
erigir -se em fundamento de oposição à execução fiscal nas situações em que «a 
lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liqui-
dação» [cfr. alínea h) do artigo 204.º, n.º 1, do CPPT], ou seja, quando a dívida 
exequenda não tenha origem em acto tributário ou administrativo prévio.

Processo n.º 1094/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Cruz & C.ª, Lda.” (adiante Oponente ou Recorrente) deduziu opo-

sição à execução fiscal que contra ela foi instaurada para cobrança de dívidas de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado dos anos de 2002 e 2003.

Invocando as alíneas c) e e) do art. 204.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário (CPPT), pediu a extinção da execução fiscal com fundamento na falsidade do título executivo e 
na falta de notificação da liquidação do tributo no prazo da caducidade.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu julgou a oposição improcedente. Con-
siderou, em resumo, ser manifesta a improcedência dos fundamentos de oposição à execução fiscal 
invocados pela oposição, o que deveria ter determinado a rejeição liminar da petição inicial e determina, 
em sede de sentença, a improcedência da oposição.

1.3 Inconformada com a sentença, a Oponente interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, não tendo sido, alegadamente, invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

B. A pretensão de oposição à execução da CRUZ & COMPANHIA respeita o elenco taxativo do 
n.º 1 do artigo 204º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, 
razão pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C. Na petição de oposição que dá causa aos presentes autos  - entre outros vícios então apontadas 
pela CRUZ & COMPANHIA  - foi invocada a falsidade do título executivo que subjaz aos autos de 
execução (cf. artigos 4 a 67 da petição inicial).

D. Esse fundamento é, desde logo, expressamente enquadrável numa das alíneas do n.º 1 do 
artigo 204º do CPPT, em concreto, na respectiva alínea c).

E. Nos presentes autos ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental que este exprime, que pode influir nos termos da execução.

E. Ao julgar que, in casu, se verifica fundamento manifestamente improcedente e erro na forma 
de processo, o Tribunal a quo violou o disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea c) do CPPT.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida».
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer do seguinte teor:
«Concordando, sem mais, com a interpretação efectuada a fls. 234 e 235 sobre a questão contro-

vertida quer parecer que o recurso é de improceder».
1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal a quo fez er-

rado julgamento ao considerar que é manifesta a impossibilidade de procedência da oposição, sendo 
que, atentos os termos em que a Recorrente conformou o recurso, através das respectivas conclusões 
(art. 684.º, n.º 3, do Código de Processo Civil (CPC)), apenas há que verificar se a oposição poderia 
ser bem sucedida com fundamento na invocada falsidade do título executivo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto de forma destacada (1), o que, poderia fazer-

-nos ponderar se não seria caso de anulação da sentença por omissão absoluta de julgamento em matéria 
de facto, nulidade a ser conhecida oficiosamente, face ao disposto nos arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 
e 2, do CPC (2) (3).

Mas, a referida omissão pode compreender -se em face do teor da decisão: a Juíza considerou que a 
oposição à execução fiscal não deveria ter ultrapassado a fase liminar, uma vez que, em face da petição 
inicial, resultava manifesta a improcedência dos fundamentos invocados. Ou seja, em face da decisão e 
dos respectivos fundamentos – ser manifesta a improcedência dos fundamentos de oposição invocados, 
que deveria, desde logo, ter determinado a rejeição liminar da oposição à execução fiscal – admitimos 
que a especificação dos factos imposta pelo art. 123.º, n.º 2, do CPPT não se mostra imprescindível no 
caso sub judice, não impedindo a tarefa que se nos apresenta, de sindicar a sentença recorrida.

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Oponente veio recorrer da sentença que lhe indeferiu a oposição em que pediu à Juíza do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Viseu a extinção da execução com fundamento na falsidade do título 
executivo e na falta de notificação da liquidação dentro do prazo da caducidade.

Na sentença recorrida considerou -se, em síntese, que os referidos fundamentos eram manifesta-
mente improcedentes, motivo por que a petição inicial deveria ter sido liminarmente rejeitada e, não o 
tendo sido, era naquela fase processual de julgar improcedente.

A Oponente não se conformou com o decidido e veio recorrer da sentença para este Supremo 
Tribunal Administrativo.

Lidas as alegações do recurso e respectivas conclusões, e tendo presente o conteúdo da sentença 
recorrida, impõe -se desde logo um reparo: a decisão teve como único fundamento a manifesta im-
procedência dos fundamentos invocados e não também o erro na forma do processo, como parece ter 
considerado a Recorrente, maxime nas conclusões A e E. Na verdade, apesar de na epígrafe da parte da 
sentença em que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu apreciou os fundamentos invocados 
ter referido o erro na forma do processo – aí deixando escrito «erro na forma do processo/fundamentos 
manifestamente improcedentes» – é manifesto que tal referência é resultado de um lapso, uma vez que 
a nulidade decorrente do erro na forma do processo não foi questão abordada, nem faria sentido que 
o tivesse sido, uma vez que o pedido formulado na petição inicial foi o de fosse extinta a execução 
fiscal (4). Aliás, apesar dessa referência isolada que no título foi feita ao erro na forma do processo, não 
mais ao longo de todo o discurso expendido na sentença ou na parte decisória encontramos qualquer 
alusão ao erro na forma do processo.

Por outro lado, sendo certo que na petição inicial a Oponente invocou dois fundamentos de opo-
sição à execução fiscal – a falsidade do título executivo e a falta de notificação da liquidação dentro 
do prazo da caducidade – nas alegações de recurso e respectivas conclusões apenas põe em causa a 
sentença no que se refere ao primeiro daqueles fundamentos, pelo que, no que se refere ao segundo, a 
sentença transitou em julgado. Ora, como é sabido, as partes têm a liberdade de conformar os termos 
em que recorrem das decisões judiciais, delimitando o âmbito do recurso através das respectivas con-
clusões (cfr. art. 684.º, n.º 3, do CPC).

Assim, como deixámos dito em 1.8, a única questão de que ora cumpre ocuparmo -nos é a de saber 
se na sentença foi feito julgamento correcto na medida em que aí se considerou manifesta a impossibi-
lidade de procedência da oposição com fundamento na invocada falsidade do título executivo.

2.2.2 DA FALSIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
2.2.2.1 A Oponente invocou a verificação do fundamento previsto na alínea c) do art. 204.º, n.º 1, 

do CPPT, alegando, em síntese, que o título executivo enferma de falsidade uma vez que «os títulos 
executivos emanados da DGCI atestam como tendo sido objecto da sua percepção factos que na reali-
dade não o foram», pois «[d]e parte alguma do processo administrativo é lícito retirar a conclusão de 
que a oponente introduziu no consumo bens sujeitos à incidência de IVA», sendo que o imposto em 
causa foi fixado com recurso a métodos indirectos e que «não há no processo administrativo qualquer 
evidência de que o vinho em causa tenha sido introduzido no consumo», «o que origina, ao menos, 
a dúvida fundada sobre se não se trata, conforme a oponente afirma, de vinho vendido em regime de 
suspensão fiscal».

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu considerou que a falsidade alegada nunca se 
poderia subsumir ao fundamento previsto na alínea c) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT, por não se referir 
à falsidade que a lei prevê como fundamento de oposição à execução fiscal.

Isto, em síntese, porque a falsidade que pode servir de fundamento à oposição à execução fiscal 
é a que ocorre quando o título executivo revelar uma alteração na sua materialidade, discordante do 
original. E se é esta a única falsidade relevante como fundamento da oposição, está afastada a falsidade 
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ideológica ou intelectual, porque é vedado, neste meio processual, pôr em causa se a dívida exequenda 
foi ou não legalmente liquidada.

Ora, no caso sub judice não se alega sequer que a certidão de dívida que constitui o título exe-
cutivo sofra de alguma discordância entre os seus termos e o teor do acto administrativo subjacente. 
Na verdade, a Oponente, não alega qualquer viciação material ou ideológica do título, por modo a 
torná-lo desconforme com a substância do acto administrativo que esse título se destina a documentar 
para efeitos de execução fiscal. E de todo o modo, não é este “tipo de falsidade” que a lei prevê como 
fundamento de oposição à execução fiscal.

Insiste a Recorrente na tese que sustentou na petição inicial.
A questão, tal como conformada pela Recorrente, tem vindo a ser abordada inúmeras vezes por 

esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, sendo que as mais recen-
tes se referem a recursos interpostos pela ora Recorrente de sentenças proferidas noutros processos de 
oposição à execução fiscal e em que também suscitou a questão da falsidade do título executivo em 
termos idênticos (5).

Vamos, pois, seguir de perto a exposição feita nos acórdãos que decidiram os referidos recursos 
e que se inserem numa corrente jurisprudencial uniforme (6).

2.2.2.2 Entre os fundamentos de oposição à execução fiscal enumerados no n.º 1 do art. 204.º 
do CPPT, consta, na alínea c), a «falsidade do título executivo, quando possa influir nos termos da 
execução».

«A falsidade do título executivo, que se refere nesta alínea c) como fundamento de oposição à 
execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela jurisprudência do STA, apenas a que 
resulta da desconformidade entre o título executivo e a base fáctico -documental cuja atestação nele se 
exprime, as divergências entre o teor do título e os conhecimentos ou outros instrumentos de cobrança 
que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os factos em relação aos quais ele tem 
força probatória plena, por poderem ser apercebidos pela entidade emissora (arts. 371.º, n.º 1, e 372.º, 
n.ºs 1 e 2, do CC).

Estará, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência entre o teor do título e factos 
que não são objecto da percepção da entidade emitente.

A divergência entre o conteúdo do título e os referidos instrumentos que são a sua base fáctica, 
para além dos casos em que a entidade emitente não relata fielmente os factos de que se apercebe, 
poderá resultar também da falta de genuinidade do título (falsidade material), designadamente por o 
título não ter sido emitido por quem nele é indicado como emitente, ou por ter ocorrido alteração do 
conteúdo de um título originariamente genuíno, por aditamento, supressão ou substituição do seu teor 
levada a cabo por quem não é o seu emitente» (7).

Ou seja, a falsidade susceptível de constituir fundamento de oposição à execução fiscal consiste 
na desconformidade do conteúdo do título face à realidade certificada, não sendo falso o título que 
reflecte correctamente o suporte de onde foi extraído, ainda que o conteúdo desse suporte seja, por-
ventura, inverídico. A falsidade do título executivo a que se refere o citado normativo legal, enquanto 
fundamento válido de oposição à execução fiscal, é tão só a falsidade material do próprio título, a sua 
eventual desconformidade com o original, e não a eventual falsidade intelectual ou ideológica porventura 
traduzida na atestada desconformidade entre a realidade e o teor do título executivo.

Este fundamento de oposição não deve, portanto, confundir -se com a inveracidade dos pressu-
postos de facto da liquidação.

Ora, no caso dos autos, o que a Recorrente vem dizer é que não existe dívida porque não existe 
prova de que tenha introduzido no consumo bem sujeitos à incidência de IVA. Matéria e factualidade 
que, todavia, têm a ver com a inexistência de facto tributário, ou seja, com a legalidade da liquidação 
que deu origem à dívida exequenda que, a verificar -se, deveria ser invocada em sede de impugnação 
judicial. Impugnação judicial que, aliás, a Oponente diz que deduziu contra as liquidações que deram 
origem às dívidas exequendas (cfr. item 27 da petição inicial).

A Recorrente, sob invocação da falsidade do título executivo, articula factos que consubstanciam 
apenas discordância na verificação dos pressupostos fácticos que originaram as liquidações de IVA cuja 
falta de pagamento voluntário resultou na emissão dos títulos em execução. Ora, apesar de a alínea h) do 
n.º 1 do invocado art. 204.º do CPPT possibilitar que a legalidade em concreto da liquidação se aprecie 
também em sede de oposição, tal possibilidade está limitada aos casos em que «a lei não assegure meio 
judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação», o que não é, manifestamente, o caso 
dos autos, em que a liquidação teve origem em acto tributário (cfr. art. 268.º, n.º 4, da Constituição da 
República e arts. 99.º e 124.º, n.º 1, do CPPT).

Assim, no caso nunca seria possível considerar demonstrada a falsidade do título executivo, nos 
termos em que a Recorrente a conformou.

Neste contexto, e porque a apreciação da divergência invocada tem a ver com a legalidade da 
liquidação da dívida exequenda, cuja apreciação nesta sede está excluída, bem andou a sentença re-
corrida ao concluir nesse sentido.
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O recurso não pode, pois, ser provido, como decidiremos a final.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea c) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT 

– a falsidade do título executivo – refere -se exclusivamente à falsidade material do próprio título, à 
eventual desconformidade entre o título e a base fáctico -documental cuja atestação nele se exprime, e 
não a eventual falsidade intelectual ou ideológica porventura traduzida na divergência entre a realidade 
e o acto tributário subjacente a esses instrumentos, vício este que se refere, não ao título, mas ao acto 
de liquidação.

II  - Assim, não cabe em tal fundamento de oposição a alegada não verificação dos pressupostos 
fácticos considerados pela entidade exequente na liquidação do imposto exequendo, de cuja falta de 
pagamento voluntário resultou a emissão do título executivo.

III  - Tal alegação reconduz -se à ilegalidade concreta da liquidação, a qual só pode erigir -se em 
fundamento de oposição à execução fiscal nas situações em que «a lei não assegure meio judicial de 
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» (cfr. alínea h) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT), ou 
seja, quando a dívida exequenda não tenha origem em acto tributário ou administrativo prévio.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Lino Ribeiro.

(1) É certo que a lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente impondo 
que «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. artigo 123.º, n.º 2, do 
CPPT), designadamente, tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por con-
fissão reduzida a escrito e os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer» 
(artigo 659.º, n.º 3, do CPC), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que se 
considere de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir ao 
relatório (cfr. artigo 659.º, n.º 2, do CPC). Estes considerandos, feitos relativamente à sentença, valem para todas as decisões 
judiciais que exijam a produção de prova sobre os fundamentos do pedido.

(2) No sentido de que a omissão total do julgamento da matéria de facto não depende de invocação [como faria supor 
o 125.º, n.os 1 e 2, do CPPT e o 668.º, n.os 1, alínea b), e 4, do CPC] e, ao invés, é do conhecimento oficioso, nos termos do 
artigo 729.º, n.º 3, e 730.º, n.os 1 e 2, do CPC, «normas aplicáveis por evidente por maioria de razão, pois se tal possibilidade é 
concedida ao Supremo quando haja mera insuficiência da matéria de facto para basear a decisão de direito, também terá de sê -lo 
quando ocorra omissão absoluta desta», vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário 
anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 7 b) ao artigo 125.º, págs. 358 e 359.

(3) Neste sentido, por mais recentes, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 453/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas 
disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ef5776f590f7d1488025795100424a6b?Ope
nDocument;

de 7 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 18/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3e91fe0e552dc47f802579c2003ff8d8?OpenDocument.

(4) O erro na forma do processo afere -se pelo ajustamento do meio processual ao pedido que se pretende fazer valer, 
pelo que, se o pedido formulado em juízo pelo executado é de que seja extinta a execução fiscal é adequado o meio processual 
de oposição à execução fiscal.

(5) Referimo -nos aos processos com os n.os 1119/11 e 1058/11, proferidos, respectivamente, em 21 de Março de 2012 e 
26 de Abril de 2012, ambos ainda não publicados no jornal oficial e apenas o primeiro já disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/419f3568bcfc0c3d802579de003aaadf?OpenDocument.

(6) São exemplos dessa jurisprudência, para além dos citados na nota anterior e entre muitos outros, os seguintes acórdãos 
desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

de 13 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 667/09, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 24 
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 2 a 4, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/030a3b7c2e1f3b2f802576af0042ec7a?OpenDocument;

de 7 de Julho de 2010, proferido no processo com o n.º 342/10, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 1 
de Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1172 a 1176, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ef87581312309fd78025776000362312?OpenDocument;

de 1 de Junho de 2011, proferido no processo com o n.º 162/11, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 6 
de Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 890 a 896, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/119615b092440328802578a90051b2da?OpenDocument.

(7) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 32 ao artigo 204.º, págs. 482/483. 



1253

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Entrega do bem vendido.

Sumário:

 I — O adquirente pode pedir na própria execução fiscal a entrega do bem imóvel 
que lhe foi adjudicado em processo de execução fiscal, mediante requerimento 
endereçado ao chefe do órgão de execução fiscal e com base no despacho de ad-
judicação, seguindo -se os termos adaptados do processo para entrega de coisa, 
previsto nos artigos 930.º e seguintes do CPC, aplicável ex vi do artigo 901.º do 
mesmo Código.

 II — A competência para conhecer dessa pretensão de entrega do bem é dos tribunais 
tributários (como é hoje indiscutível em face do acórdão do Tribunal dos Conflitos 
de 12 de Outubro de 2004, proferido no processo 3/04).

 III — Essa competência não se altera pelo facto de a lei permitir que o requerimento de 
entrega seja apreciado pelo órgão de execução fiscal no caso de lhe não ser dedu-
zida oposição e reservar a intervenção do juiz do tribunal tributário competente 
para as situações em que haja oposição ao pedido [cfr. artigo 151.º do CPPT e 
artigo 49.º, n.º 1. alínea d), do ETAF].

 IV — Assim, sem prejuízo do que vimos de dizer e atenta a natureza judicial de todo 
o processo de execução fiscal (cfr. artigo 103.º, n.º 1, da LGT), nunca poderá 
afirmar -se que o tribunal tributário carece de competência para apreciar um 
requerimento de entrega de um bem formulado pelo respectivo adjudicatário no 
processo de execução fiscal, sendo que a intervenção do órgão jurisdicional, ainda 
que não necessária por não ter havido oposição ao pedido, nunca será geradora 
de incompetência.

Processo n.º 1115/11 -30.
Recorrente: A.
Recorridas: Fazenda Pública e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A………………….. (adiante Recorrente ou Executado), executado num processo de execução 

fiscal e fiel depositário do bem imóvel aí penhorado e vendido, recorreu para este Supremo Tribunal 
Administrativo do despacho proferido pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que lhe 
ordenou a entrega da chave do imóvel em cinco dias, sob pena de ser determinada a entrega do mesmo 
com auxílio da força pública.

1.2 Com o requerimento de interposição do recurso apresentou as alegações, que resumiu em 
conclusões do seguinte teor:

«A. Foi o Recorrente agora notificado, na qualidade de executado e fiel depositário no âmbito 
do processo de execução fiscal n.º 0094200601002090, que corre termos no 1.º Serviço de Finanças 
da feira, da decisão que contra si ordena a entrega, no prazo de 5 dias, da fracção autónoma designada 
pela letra H, inscrito na matriz sob o artigo 4878 e descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial da 
Feira sob o n.º 02387/150499, do prédio sito na Rua da Gandara, n.º 57, Urbanização Torres do Parque, 
em S. João de Ver, nos termos do art.º 901.º do CPC.

B. Por ter sido, a ajuizada fracção autónoma, vendida, no âmbito do supra mencionado processo 
de execução fiscal, no dia 18/11/2008, por meio de proposta em carta fechada, tendo sido requerida, 
pelo adquirente da mesma, a respectiva entrega, por requerimento datado de 21/01/2010, dirigido ao 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e remetido ao Serviço de Finanças onde corre termos o 
processo de execução fiscal em crise.

C. Por despacho de 28/01/2010, da autoria do Ex.mo Chefe do 1.º Serviço de Finanças da Feira, 
foi ordenada a remessa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.

D. Que, por sua vez, profere decisão na qual ordena a notificação do “(…) executado, quer nessa 
qualidade quer na de fiel depositário, para que, em 5 dias, contados da aviso de recepção, proceda à 
entrega das chaves do bem vendido, no Serviço de Finanças de Feira 1, sob pena de, não o fazendo, 
ser determinada a entrega com auxílio da força pública”.
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E. Sucede, porém, que a competência para ordenar a entrega do bem vendido em sede de execução 
fiscal cabe ao órgão de execução fiscal onde correm aqueles autos e não ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro, como se passa a demonstrar.

F. Salvo melhor opinião, ter -se -á que entender incompetente o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Aveiro para ordenar a entrega ao Adquirente do bem imóvel por este arrematado, pelas razões que 
se passam a expor:

G. O pedido de entrega feito pelo Adquirente, nos termos do disposto no art.º 901º do C.P.C., 
não é um incidente que mereça, ab initio, tutela jurisdicional mas antes um mero prolongamento da 
acção executiva, ou seja, é um simples acto de mera execução decorrente do facto de ter sido feita a 
adjudicação, nos respectivos autos de Execução, do bem imóvel, ao respectivo adquirente, e pretender 
este lhe seja o mesmo entregue.

H. Estipula o art.º 901º C.P.C. que, na execução do aí disposto, se aplica o disposto no art.º 930º 
do C.P.C., o qual, por sua vez, determina que são subsidiariamente aplicáveis as disposições referentes 
à realização da penhora.

I. Ora, o acto da penhora é um acto jurídico -processual de qualquer processo executivo fiscal, 
não sendo obviamente qualquer incidente desse processo, pelo que tem de concluir -se que quem pode 
efectuar uma penhora também pode – e deve – efectuar a entrega de um bem adquirido em venda 
executiva fiscal.

J. Por tais razões, não só o Adquirente do bem vendido deveria ter requerido o prosseguimento 
da execução fiscal para entrega do bem vendido, nos termos do artigo 901º do CPC, ao órgão de exe-
cução fiscal como se impunha que este ordenasse, porque competente, que a fracção autónoma fosse 
entregue ao Adquirente.

K. Nunca, salvo o devido respeito, deveria ele ter sido submetido à apreciação do douto Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Aveiro, por ser ele incompetente, que, por sua vez, assim se devia ter 
declarado.

L. Pelo que mal andou o Adquirente, ao requerer a entrega ao Sr. Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro, tendo também mal andado o Exmo. Chefe do 1.º Serviço de Finanças da Feira – órgão 
de execução fiscal –, pois que bem sabia que era da sua exclusiva competência, não só decidir quanto à 
peticionada entrega como promover às diligências necessárias à entrega coerciva (mesmo se necessário 
com o recurso da força pública), sendo, em consequência, incompetente o Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro para ordenar a entrega do bem em crise nos presentes autos ao Adquirente.

M. É que, no caso vertente, temos por manifesto que a pretensão do Adquirente na prossecução 
do processo executivo visando a que lhe seja entregue o bem que adquiriu no mesmo, configura uma 
mera consequência do procedimento de cobrança coerciva da quantia exequenda que, por seu turno, se 
insere no âmbito da competência do órgão de execução fiscal, nos termos da al.f) do n.º 1 do art.º 10.º 
do CPPT.

N. Ressalvado que se encontra a entrega nos termos do art.º 901 do CPC do n.º 1 do art.º 151.º 
do CPPT.

O. Aliás, o acatamento destes normativos legais, logo traz implícita, no âmbito da jurisdição 
tributária, a competência do órgão de execução fiscal para o procedimento executivo visando -se a 
entrega dos bens ao Adquirente, uma vez que o mesmo não constitui qualquer procedimento novo e 
autónomo, mas uma mera continuidade daquela execução, ainda que obrigatoriamente vinculado ao 
modelo adaptado no processo para cobrança coerciva de quantia certa.

P. Acresce que a própria Administração Tributária, através do Ofício Circulado n.º 60.080 de 
14/12/2010, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários sanciona o entendimento que 
a competência na prossecução do procedimento executivo pertence ao órgão de execução fiscal.

Q. Do mesmo entendimento, versa, entre outras, a sentença proferida pelo Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Viseu no processo n.º 1502/07.3BEVIS, da qual resulta que “(…) Tendo o Reclamante 
(adquirente do bem vendido) requerido o prosseguimento do processo de execução fiscal, para entrega 
do bem vendido, nos termos do art.º 901.º do CPC, incumbe ao Chefe do Serviço de Finanças de 
Ílhavo proceder a todas as diligências necessárias à efectiva entrega do bem, ao abrigo do disposto no 
art. 930.º do CPC (…)”.

R. Pelos motivos atrás expostos, resulta ser da competência do órgão de execução fiscal – que a isso 
se encontra vinculado – promover à entrega efectiva do bem sendo, consequentemente, incompetente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro para ordenar a entrega do bem em crise ao Recorrente.

S. Por conseguinte, tendo o douto despacho que ora se recorre violado o preceituado nos art.ºs 901º, 
930 e 840º do CPC, aplicável ex vi do artigo 2º do CPPT e, bem assim, os artigos 10.º n.º 1 alínea f) e 
151.º n.º 1, ambos do CPPT.

nestes termos e nos mais de direito que v.ªs ex.ªs muito doutamente suprirão:
Deve ser, por V.ªs Ex.ªs, dado provimento ao presente recurso, revogando -se o mui douto des-

pacho recorrido e substituindo -se por outro no qual o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro se 
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declare incompetente para o incidente requerido nos termos do art.º 901.º do CPC por ser competente 
o respectivo órgão de execução fiscal, com todas as consequências legais» (1).

1.3 O recurso, após reclamação nos termos do disposto no n.º 3 do art. 688.º do Código de Pro-
cesso Civil (CPC), foi admitido, para subir imediatamente nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (adiante Adquirente) apresentou contra alegações, pugnando 
pela manutenção do despacho recorrido, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1. Todos os incidentes jurisdicionais, suscitados em processo de execução fiscal, que corra trâmites 
nos serviços locais de finanças, são da competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

2. Por força do artigo 62º, n.º 1, alínea i), do ETAF e artigo 151, n.º 1, do CPPT o tribunal tribu-
tário tem competência para conhecer de qualquer incidente jurisdicional, suscitado em execução fiscal, 
designadamente o incidente previsto no artigo 901, do C.P.Civil».

1.5 Dada vista ao Ministério Público, o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento com a seguinte 
fundamentação:

«1. O acórdão Tribunal de Conflitos 12.10.2004 processo n.º 3/04 apreciou a questão decidenda, 
exprimindo entendimento condensado no seguinte sumário doutrinário:

I - A jurisdição competente para apreciar a pretensão da recorrente de entrega do bem que lhe foi 
adjudicado em execução fiscal pendente na repartição de finanças é a jurisdição administrativa e fiscal 
e não a jurisdição comum.

II - E dentro da jurisdição administrativa e fiscal, são competentes os tribunais tributários.
No aresto ponderou -se decisivamente:
a) a circunstância de o incidente de entrega do bem adquirido ter natureza jurisdicional (art. 901º 

CPC);
b) a competência do tribunal tributário para o conhecimento de qualquer incidente suscitado no 

processo de execução fiscal (arts. 62º n.º 1 alínea f) ETAF revogado [actualmente art. 49º n.º 1 alínea d) 
ETAF 2002] e art. 151º CPPT)

Nestes termos inequívocos o tribunal tributário tem competência para a apreciação e decisão sobre 
o incidente de entrega do imóvel suscitado pela adquirente Caixa Geral de Depósitos, S.A.».

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro é incompetente para ordenar a entrega de bem vendido em execução fiscal.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com interesse para a decisão a proferir, os autos revelam a seguinte tramitação processual (2):
a) Foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Feira -1 contra A……………………. a presente 

execução fiscal com o n.º 0094200601002090 (cfr. fls. 1);
b) No âmbito deste processo de execução fiscal foi penhorada ao Executado e vendida em 18 de 

Novembro de 2008 à “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” uma fracção autónoma de um prédio sujeito ao 
regime da propriedade horizontal (cfr. fls. 26/27 e fls. 67 a 70);

c) Por requerimento entrado no Serviço de Finanças da Feira -1 em 12 de Agosto de 2009, a “Caixa 
Geral de Depósitos, S.A.” informou que o imóvel ainda não lhe tinha sido entregue, motivo por que 
pediu ao Chefe daquele serviço «nos termos dos Art.ºs. 840º e 930º, n.º 1, 2 e 3, ambos do C.P.C., se 
digne ordenar a entrega efectiva do imóvel à reclamante, designando, para o efeito, dia e hora para a 
realização da diligência» (cfr. fls. 108);

d) Por ofício datado de 10 de Setembro de 2009 e cujo aviso de recepção foi devolvido assinado 
com data de 11 de Setembro de 2009, o Serviço de Finanças da Feira -1 notificou A…………………….. 
da venda e, «na qualidade de executado e fiel depositário, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
assinatura do aviso de recepção, proceder à entrega do bem […], nos termos prescritos nos artigos 901.º 
e 930.º do Código de Processo Civil (CPC) ao adquirente CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA […] 
sob pena de, não o fazendo, serem accionados os mecanismos legais para a sua concretização» (cfr. 
fls. 107);

e) Por requerimento entrado no Serviço de Finanças da Feira -1 em 13 de Janeiro de 2010 e ende-
reçado ao Chefe daquele serviço, a “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” formulou o seguinte pedido: «pela 
2ª vez, requer a V. Exª se digne ordenar a entrega efectiva do imóvel adjudicado à CGD, designando, 
para o efeito, dia e hora para a realização da diligência» (cfr. fls. 112);

f) Por requerimento entrado no Serviço de Finanças de Feira -1 em 21 de Janeiro de 2010 e en-
dereçado ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, a “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” 
formulou o seguinte pedido: «requer a V. Exª se digne ordenar a entrega efectiva do imóvel adjudicado 
à CGD, designando, para o efeito, dia e hora para a realização da diligência» (cfr. fls. 117);
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g) Em 28 de Janeiro de 2010, a Escrivã do processo lavrou informação do seguinte teor:
«Nesta data, juntei aos autos os requerimentos que antecedem, apresentados por […], na qualidade 

de mandatário da Caixa Geral de Depósitos, S.A.
O requerimento apresentado no dia 13/01/2010 foi dirigido ao Chefe do Serviço de Finanças da 

Feira -1, através do qual foi solicitada a entrega efectiva do imóvel adjudicado à C.G.D.
Requerimento de idêntico teor foi apresentado no dia 21/01/2010 dirigido ao Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Aveiro.
O executado já foi notificado para proceder à entrega do bem ao adquirente, nos termos do pre-

ceituado nos artºs 901º e 930º do Código de Processo Civil, não o tendo feito até à data.
O adquirente ainda não tomou posse efectiva do bem.
É quanto me cumpre informar» (cfr. fls. 123)
h) Na mesma data, o Chefe do Serviço de Finanças da Feira -1 exarou despacho do seguinte 

teor:
«Em face da informação que antecede e tendo presente o Acórdão 03/04 de 2004/10/12 do Tribunal 

de Conflitos do Supremo Tribunal Administrativo, remetam -se os autos ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro» (cfr. fls. 123);

i) Em cumprimento daquele despacho, os autos foram remetidos ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro, cujo Juiz, após diligenciar pelo pagamento da taxa de justiça (cfr. fls. 124 a 128), 
proferiu despacho do seguinte teor:

«Com cópia de fls. 107, 117 e 123, notifique o executado de que contra ele foi requerida a entrega 
do prédio vendido nesta execução, nos termos previstos no art. 901º, do Código de Processo Civil.

Notifique -se ainda o executado, quer nessa qualidade quer na de fiel depositário, para que, em 
5 dias, contados da assinatura do aviso de recepção, proceda à entrega das chaves do bem vendido, no 
Serviço de Finanças da Feira 1, sob pena de, não o fazendo, ser determinada a entrega com auxílio da 
força pública.

Comunique este despacho ao Serviço de Finanças da Feira 1, devendo este informar o Tribunal, 
de imediato, caso e logo que ocorra a efectivação da entrega do imóvel» (cfr. fls. 136);

j) notificado desse despacho por carta registada com aviso de recepção, que foi devolvido assi-
nado com data de 9 de Março de 2011 (cfr. fls. 137, 139 e 140), A……………………………….. veio, 
por requerimento remetido a juízo por correio registado em 14 de Março de 2011, pedir ao Juiz do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que «se digne conceder um prazo nunca inferior a sessenta 
dias para o executado ou chegar a acordo com a exequente ou, então, proceder, à entrega da bem» (cfr. 
fls. 142 a 145);

k) nesse requerimento, para além do mais, A…………………….. veio alegar que estava em 
negociações com “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” em ordem a comprar -lhe a fracção autónoma dita 
em b), sendo inclusive que tinha recebido desta instituição bancária – que lhe tinha concedido um 
empréstimo para aquisição da referida fracção – uma comunicação a dar -lhe conta de que «o mútuo 
se encontrava em vigor» e do novo montante da prestação por força da alteração da taxa de juro, bem 
como recebeu da seguradora uma comunicação no sentido de que «excepcionalmente reiniciavam o 
contrato de seguro», motivo por que procedeu «ao pagamento do prémio do seguro e voltou a pagas 
as prestações do contrato de mútuo», convencido que estava da manutenção do contrato de mútuo (cfr. 
fls. 142 a 145);

l) por requerimento remetido a juízo por correio electrónico em 22 de Março de 2011, 
A………………………….. veio apresentar requerimento de interposição de recurso do despacho 
dito em i), acompanhado das alegações de recurso (cfr. fls. 157 a 166).

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Num processo de execução fiscal foi penhorada e vendida uma fracção autónoma de um prédio 

sujeito ao regime da propriedade horizontal.
Na sequência dessa venda, e alegando que o bem ainda não lhe fora entregue, veio a “Caixa Geral 

de Depósitos, S.A.”, na qualidade de adquirente, pedir ao Chefe do Serviço de Finanças da Feira -1 
– órgão da execução fiscal – que, «nos termos dos Art.ºs. 840º e 930º, n.º 1, 2 e 3, ambos do C.P.C., se 
digne ordenar a entrega efectiva do imóvel à reclamante, designando, para o efeito, dia e hora para a 
realização da diligência».

Deferindo esse requerimento, o Chefe daquele serviço notificou o Executado e fiel depositário do 
bem vendido para «no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do aviso de recepção, proceder 
à entrega do bem […], nos termos prescritos nos artigos 901.º e 930.º do Código de Processo Civil 
(CPC) ao adquirente CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA […] sob pena de, não o fazendo, serem 
accionados os mecanismos legais para a sua concretização».
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Não tendo conseguido que o bem lhe fosse entregue, a “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”, após 
uma insistência junto do órgão de execução fiscal e perante o silêncio deste, dirigiu ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro o pedido de entrega do bem adquirido.

Em face desse pedido, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro ordenou a notificação 
do Executado «de que contra ele foi requerida a entrega do prédio vendido nesta execução, nos termos 
previstos no art. 901º, do Código de Processo Civil», bem como a notificação do mesmo, «quer nessa 
qualidade quer na de fiel depositário, para que, em 5 dias, contados da assinatura do aviso de recepção, 
proceda à entrega das chaves do bem vendido, no Serviço de Finanças da Feira 1, sob pena de, não o 
fazendo, ser determinada a entrega com auxílio da força pública».

O Executado, em face desta notificação, veio apresentar um requerimento em que, sustentando 
a manutenção do contrato de mútuo que celebrara em ordem à aquisição do imóvel com a instituição 
bancária que veio a adquiri -lo no processo de execução fiscal, requereu a concessão de «prazo nunca 
inferior a sessenta dias para o executado ou chegar a acordo com a exequente ou, então, proceder, à 
entrega da bem».

Do mesmo passo, o Executado veio recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo do des-
pacho que ordenou a entrega da chave, apresentando as alegações de recurso e respectivas conclusões.

Como resulta das conclusões (que delimitam o âmbito do recurso, nos termos do disposto nos 
arts. 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC)), o Recorrente considera que a 
competência para ordenar a entrega do prédio é do Chefe do Serviço de Finanças da Feira -1 e não do 
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.

Assim, a questão que cumpre apreciar e decidir é, como adiantámos no ponto 1.7, a de saber o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro é ou não competente para ordenar a entrega do bem.

2.2.2 DA COMPETÊNCIA PARA ORDENAR A ENTREGA DO BEM VENDIDO
É hoje pacificamente aceite que no caso de bens vendidos em processo de execução fiscal, o ad-

quirente pode, com base no despacho de adjudicação, requerer o prosseguimento da execução contra o 
detentor dos bens, nos termos prescritos para a execução para entrega de coisa certa (arts. 900.º e 901.º 
do CPC). O que bem se compreende se se atentar em que a venda executiva produz os mesmos efeitos 
que a realizada através de negócio jurídico translativo (cfr. art. 879.º do Código Civil), nomeadamente 
a transmissão da propriedade da coisa ou da titularidade do direito.

Assim, adjudicados os bens, pode o adquirente, nos termos do referido art. 901.º do CPC, provi-
denciar pela respectiva entrega requerendo, com base no despacho de adjudicação, o prosseguimento 
da execução (3), sendo aplicáveis os termos adaptados do processo para entrega de coisa, previsto nos 
arts. 930.º e seguintes do CPC.

Por outro lado, é hoje também aceite que são os tribunais tributários os competentes para apreciar 
a pretensão do adquirente de que lhe seja entrega do bem que lhe foi adjudicado em execução fiscal.

É esta a doutrina que tem vindo a ser sustentada nos tribunais (4) e que, no que se refere à compe-
tência dos tribunais tributários, foi adoptada pelo acórdão do Tribunal dos Conflitos de 12 de Outubro 
de 2004 (5).

Tem -se também vindo a entender que, uma vez pedida a entrega do bem pelo adquirente, de duas 
uma: ou a entrega se consuma sem reacção jurídica dos que o detinham, ou, ao invés, estes deduzem 
oposição à execução; na primeira situação, nada obsta a que o pedido seja apreciado e decidido pelo 
órgão de execução fiscal, enquanto que, na segunda situação, só o tribunal tributário poderá dirimir 
o conflito. Isto, quer no entendimento de que estaremos nesta última hipótese perante um incidente, 
no sentido de «uma ocorrência extraordinária que perturba o movimento normal do processo» (6), 
na medida em que resultado da aquisição do direito de propriedade e por força da abrangência deste 
conceito legal, a tramitação normal deveria consistir na entrega, sem oposição, dos bens aos adqui-
rentes, quer por aplicação extensiva do estatuído no art. 151.º, n.º 1, do CPPT, no sentido de que se 
tem considerado estarem reservadas aos tribunais tributários as matérias que exigem uma decisão de 
carácter jurisdicional (7).

A própria Administração tributária aceitou a referida doutrina e fez circular instruções – Ofício-
-Circulado n.º 60.080, de 14 de Dezembro de 2010, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos 
Tributários (8) – no sentido de que é ao órgão de execução fiscal que cabe, a requerimento do interes-
sado, proceder à entrega do bem adjudicado em venda nos processos de execução fiscal, sendo que, nos 
casos em que exista reacção jurídica da parte de quem esteja a reter o bem, a decisão a proferir sobre o 
respectivo requerimento será da competência do tribunal tributário, por ser um acto de natureza juris-
dicional, enquanto nos casos em que a resitência à entrega seja meramente física e não jurídica, cabe à 
administração tributária diligenciar no sentido de viabilizar essa entrega (com eventual requisição de 
força pública), pois trata -se de matéria que não tem natureza jurisdicional, por não existir necessidade 
de resolver qualquer questão jurídica controvertida.
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Na verdade, naquele ofício -circulado concluiu nos seguintes termos:
«Em conclusão, para a entrega efectiva do bem vendido em execução fiscal:
1. Nos casos em que seja necessária a intervenção da administração fiscal na entrega dos bens, 

a iniciativa deverá ser do adquirente dos bens, mediante requerimento que justifique o motivo dessa 
necessidade. Este requerimento deverá fazer parte integrante do processo de execução fiscal e merecer 
um despacho do chefe de finanças, aceitando os argumentos e ordenando as diligências necessárias ou 
rejeitando o pedido, devendo justificar o motivo, ou ainda ordenando diligências para posterior decisão 
fundamentada.

2. A competência na prossecução do procedimento executivo pertence ao órgão de execução 
fiscal.

3. Deverá ser seguido um modelo adaptado do processo para a entrega da coisa, previsto nos 
artigos 930º e seguintes do CPC.

4. Existindo reacção jurídica do detentor (retentor) do bem, é competente o tribunal de compe-
tência especializada em razão da matéria (Tribunal Tributário de 1ª instância), face ao estabelecido no 
artigo 4º do ETAF».

Foi com base na doutrina deste ofício que o Recorrente entendeu que o Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro carecia de competência para ordenar a entrega do imóvel vendido.

Salvo o devido respeito, não lhe assiste razão, sendo, aliás, difícil vislumbrar qual o direito ou 
interesse legítimo que o Recorrente prossegue com o presente recurso. Vejamos:

O processo de execução fiscal tem natureza judicial em toda a sua extensão (cfr. art. 103.º, n.º 1, 
da LGT).

Assim, sem prejuízo da admissibilidade constitucional da atribuição à administração tributária da 
prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução fiscal, não pode considerar -se 
que o tribunal tributário seja incompetente para a prática de qualquer acto naquele processo.

Ademais, a competência para conhecer da pretensão de entrega do bem é dos tribunais tributários 
(como é hoje indiscutível em face do referido acórdão do Tribunal dos Conflitos de 12 de Outubro de 
2004) e essa competência não se altera pelo facto de a lei permitir que o requerimento de entrega seja 
apreciado pelo órgão de execução fiscal no caso de lhe não ser deduzida oposição e reservar a inter-
venção do juiz do tribunal tributário competente para as situações em que haja oposição ao pedido (cfr. 
art. 151.º do CPPT e art. 49.º, n.º 1. alínea d), do ETAF).

Assim, sem prejuízo do que vimos de dizer e atenta a natureza judicial de todo o processo de 
execução fiscal (cfr. art. 103.º, n.º 1, da LGT), nunca poderá afirmar -se que o tribunal tributário carece 
de competência para apreciar um requerimento de entrega de um bem formulado pelo respectivo ad-
judicatário no processo de execução fiscal, sendo que a intervenção do órgão jurisdicional, ainda que 
não necessária por não ter havido oposição ao pedido, nunca será geradora de incompetência.

Seja como for, a verdade é que, na situação sub judice o ora Recorrente deduziu oposição ao pe-
dido de entrega, como resulta da apresentação do requerimento referido nas alíneas j) e k) dos factos, 
pelo que, de acordo com a doutrina que deixámos exposta, sempre caberia ao Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro apreciar e decidir o pedido de entrega do bem vendido.

O recurso não merece, pois, provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O adquirente pode pedir na própria execução fiscal a entrega do bem imóvel que lhe foi 

adjudicado em processo de execução fiscal, mediante requerimento endereçado ao chefe do órgão de 
execução fiscal e com base no despacho de adjudicação, seguindo -se os termos adaptados do processo 
para entrega de coisa, previsto nos arts. 930.º e seguintes do CPC, aplicável ex vi do art. 901.º do 
mesmo Código.

II  - A competência para conhecer dessa pretensão de entrega do bem é dos tribunais tributários 
(como é hoje indiscutível em face do acórdão do Tribunal dos Conflitos de 12 de Outubro de 2004, 
proferido no processo 3/04).

III  - Essa competência não se altera pelo facto de a lei permitir que o requerimento de entrega 
seja apreciado pelo órgão de execução fiscal no caso de lhe não ser deduzida oposição e reservar a 
intervenção do juiz do tribunal tributário competente para as situações em que haja oposição ao pedido 
(cfr. art. 151.º do CPPT e art. 49.º, n.º 1. alínea d), do ETAF).

IV  - Assim, sem prejuízo do que vimos de dizer e atenta a natureza judicial de todo o pro-
cesso de execução fiscal (cfr. art. 103.º, n.º 1, da LGT), nunca poderá afirmar -se que o tribunal 
tributário carece de competência para apreciar um requerimento de entrega de um bem formulado 
pelo respectivo adjudicatário no processo de execução fiscal, sendo que a intervenção do órgão 
jurisdicional, ainda que não necessária por não ter havido oposição ao pedido, nunca será geradora 
de incompetência.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.)
(2) (Note -se que, embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos 

que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância [cfr. artigo 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais], não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas 
pelos autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 h) 
ao artigo 279.º, pág. 369.)

(3) (Cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o Novo Código de Processo Civil, pág. 102.)
(4) (Vide os seguintes acórdãos:
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 20 de Novembro de 2002, profe-

rido no processo com o n.º 1217/02, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 12 de Março de 2004 (http://
www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32240.pdf), págs. 2741 a 2745, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/53c4b2405a52362080256c7f00397c7c?OpenDocument;

da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, de 11 de Novembro de 2003, proferido no 
processo com o n.º 860/03, com texto integral disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/
82c4a29d5128070280256de40039f086?OpenDocument.)

(5) (Acórdão proferido no processo com o n.º 3/04, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 24 de Maio 
de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32600.pdf), págs. 92 a 97, também disponível em http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/80be3a27013693368025713b003b5a81?OpenDocument.)

(6) (Cfr. ALBERTO DOS REIS, Comentário ao Código de Processo Civil, volume III, pág. 563.)
(7) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 151.º, pág. 51.
(8) Disponível em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DC596196 -1C77 -4AFC -9AB3 -43AC9476D026/0/

Oficio_Circulado_60080.pdf.). 

 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Imposto municipal sobre imóveis. Impugnação judicial. Valor patrimonial. Terreno 
para construção. Princípio da proporcionalidade

Sumário:

 I — Antes da nova redacção dada ao artigo 76.º, n.º 4, do CIMI, pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, o desvalor entre o valor patrimonial tributário e o valor de 
mercado podia servir de fundamento à anulação da segunda avaliação, enquanto 
manifestação ou refracção do princípio da proporcionalidade, em especial, nas 
suas dimensão da adequação e da proibição do excesso;

 II — O princípio da proporcionalidade funcionaria como válvula de escape de modo 
a permitir fundamentar a ilegalidade da actuação da Administração fiscal na 
determinação do valor patrimonial, colmatando de alguma forma a injustiça 
resultante da aplicação exclusiva e isolada dos critérios fixados no artigo 45.º do 
CIMI, devendo para o efeito este preceito ser interpretado em conjugação com o 
disposto nos artigos 266.º, n.º 2, da CRP e 55.º da LGT;

 III — Assim sendo, estando em causa a avaliação de um terreno para construção, em que 
a fixação da percentagem do valor do terreno de implantação depende, nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 45.º do CIMI, do coeficiente de localização, o critério 
do valor de mercado, enquanto refracção do princípio da proporcionalidade, já 
deveria ser tido em conta na densificação daquele coeficiente, designadamente na 
avaliação e ponderação de conceitos, tais como, as acessibilidades, a proximidade 
de equipamentos sociais, os serviços de transporte público e a localização em 
zonas de levado valor de mercado imobiliário, sendo que em especial a ponderação 
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deste último factor não pode ser desligada da situação de grave crise que se vive 
no mercado imobiliário;

 IV — Considerando -se que a segunda avaliação enferma de ilegalidade, por chegar 
a um resultado que, atendendo ao valor de mercado do terreno e à situação de 
grave crise que se vive no mercado imobiliário, é manifestamente desadequado 
e desproporcionado, conclui -se que deve proceder -se a uma nova avaliação, nos 
termos que passaram a ser previstos no artigo 76.º, n.os 2 a 5 do CIMI, segundo 
a nova redacção, dada pela Lei n.º 64 -A/2008;

 V — O facto de a nova redacção do artigo 76.º do CIMI ter entrado em vigor apenas no 
dia 1 de Janeiro de 2009 não constitui obstáculo à sua aplicabilidade à segunda 
avaliação que venha a ser efectuada na sequência da anulação da sindicada 
nos presentes autos, pois que a norma em causa, relativa à segunda avaliação 
de prédios urbanos (cfr. a epígrafe do artigo 76.º do Código do IMI) é de cariz 
procedimental e, por conseguinte, de aplicação imediata.

Processo n.º 1131/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Arnaldo Patrício Carneiro da Silva.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. ARNALDO PATRÍCIO CARNEIRO DA SILVA, com os sinais dos autos, impugnou, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, o acto de fixação do valor patrimonial tributário de um 
prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Santo Tirso, sob o n.º 4.679, resultante 
de segunda avaliação realizada pela Fazenda Pública.

2. O Mmº Juíz “a quo” julgou a impugnação judicial parcialmente procedente, anulando, conse-
quentemente, o valor patrimonial tributário fixado pela avaliação impugnada, julgando improcedente 
o pedido de fixação do valor patrimonial tributário da fracção em 100.000,00 €.

3. Não se conformando com tal sentença, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso, para a Sec-
ção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as suas Alegações, 
formulando as seguintes conclusões:

“A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou parcialmente procedente a 
impugnação deduzida contra o acto de fixação do valor patrimonial tributário (VPT), resultante da 
segunda avaliação efectuada ao prédio urbano (terreno para construção) inscrito na matriz predial 
da freguesia de Santo Tirso sob o artº 4679º.

B. Entende a douta sentença padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao inter-
pretar e aplicar erroneamente o disposto no artº 76º do CMI, conjugado com o disposto nos artºs 93º 
e 174º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12 (OE/2009),

C. na medida em que decide pela anulação do VPT fixado pela avaliação impugnada, conside-
rando que “apesar da determinação do valor patrimonial tributário ser anterior à data da entrada 
em vigor da actual redacção do art. 76.º do CIMI, dado que esta redacção entrou em vigor durante 
o decurso do prazo de impugnação judicial e sendo uma norma procedimental deveria aplicar -se ao 
caso em apreço, possibilitando -se ao impugnante a realização da avaliação nos termos do art. 76.º do 
CIMI na redacção actual, até ao termo do prazo para dedução da impugnação judicial.

D. No essencial, entendeu o Tribunal a quo que “(,.) não tendo sido invocada qualquer ilegalidade 
concreta da segunda avaliação que respeitou o art. 76.º e demais normas do CIMI em vigor à data da 
sua realização, a impugnação tem que improceder”.

E. Não obstante, uma vez que “(...) o impugnante invocou (…) a distorção entre o valor patrimo-
nial tributário e o valor de mercado, (...) atendendo à actual redacção do art. 76.º do CIMI, entrada 
em vigor em 1/1/2009, (...) deve ponderar -se a sua eventual aplicação ao caso em apreço”,

F. pois “(...) nada obstará a que verificados os demais pressupostos legais se proceda a segunda 
avaliação nos termos da actual redacção do art. 76º do CIMI, uma vez que se trata duma norma pro-
cedimental de aplicação imediata, entrada em vigor ainda antes da determinação definitiva, por força 
do caso decidido (...) do valor patrimonial tributário impugnado”.

G. Concluiu, assim a douta sentença sob recurso que “[d]efendendo -se a aplicação do actual 
art 76.º do CIMI ao caso em apreço, a administração tributária entre a data da entrada em vigor 
desta norma e o termo do prazo para a impugnação judicial deveria ter diligenciado pela realização 
da avaliação nos termos do n.º 4 do art. 76.º do CIMI, possibilitando ao impugnante preencher os 
pressupostos legais de que dependia a sua realização e que ainda não estivessem verificados”.
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H. E que, “(...) não se tendo realizado a avaliação nos termos do n.º 4 do art.º 76.º do CIMI, tem 
de anular -se o valor patrimonial tributário fixado pela avaliação impugnada, por violação de lei por 
inaplicabilidade do art. 76.º, n.º 4 do CIMI na actual”.

I. Ressalvado o devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o que desta forma 
foi decidido, sendo outro o seu entendimento, considerando que a douta sentença recorrida enferma 
de erro de julgamento em matéria de direito, como a seguir se constatará,

J. perfilhando o entendimento que, a avaliação controvertida não enferma de qualquer ilegalidade, 
limitando -se a AT a agir em cumprimento do preceituado pelo legislador, em ordem ao principio da 
legalidade que impera na sua actuação.

K. Efectivamente, é sabido que com a Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12 (OE/2009) o regime legal da 
avaliação dos prédios urbanos foi substancialmente alterado, com repercussões, designadamente e 
ao que aqui nos interessa, na redacção do artº 76º do CIMI e que a nova redacção do predito preceito 
legal entrou em vigor em 2009/01/01 (cfr. artºs 93º e 174º do OE/2009).

L. Defende o Tribunal a quo que, tratando -se de uma norma de cariz procedimental, é de apli-
cação imediata, a menos que tal aplicação prejudique garantias, direitos e interesses legítimos dos 
contribuintes (cfr. nº3 do artº 12º da Lei Geral Tributária  - LGT).M. A avaliação ora em apreço data 
de 2008/11/21 e, como resulta da douta sentença sob recurso, não enferma de qualquer ilegalidade.

N. Não obstante a defendida aplicação imediata da nova redacção do artº 76º, o certo é que, salvo 
o devido respeito, não vê a Fazenda Pública motivo para que se anule a avaliação ora em crise, tão -só 
para que seja efectuada nova avaliação com base nas novas regras, ditadas pelo OE/2009.

O. Aliás, resulta do douto Acórdão do STA, de 2009/11/18, proferido no processo n.º 0765/09, 
citado pelo Meritíssimo Juiz a quo, que “III  - O facto de a nova redacção do artigo 76.º do Código do 
IMI apenas ter entrado em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009 não constitui obstáculo à sua aplicabi-
lidade à segunda avaliação que venha a ser efectuada na sequência da anulação da sindicada nos 
presentes autos, pois que a norma em causa, relativa à segunda avaliação de prédios urbanos (cfr. a 
epígrafe do artigo 76.º do Código do IMI), é de cariz procedimental, logo é de aplicação imediata a 
menos que tal aplicação prejudique garantias, direitos e interesses legítimos dos contribuintes (cfr. o 
n.º 3 do artigo 12.º da Lei Geral Tributária)”.

(…)
P. Porém, nos autos em apreço no referido Acórdão encontra -se em crise uma avaliação inquinada 

por vício de violação de lei e que, como tal, foi anulada, sendo que a doutrina ali fixada é no sentido 
de que a nova (segunda) avaliação a efectuar na sequência da anulação da sindicada nos autos seja 
efectuada em observância do disposto no n.º 4 do artº 76º, na actual redacção.

Q. Destarte, não se encontrando a avaliação aqui controvertida viciada por qualquer ilegali-
dade, não pode, salvo o devido respeito, ordenar -se a sua anulação nos em que o faz a douta sentença 
recorrida.

R. Entende, assim, a Fazenda Pública que a decisão proferida pelo Tribunal a quo padece de 
erro de julgamento quanto à matéria de direito, porquanto faz errónea interpretação e aplicação das 
normas aplicáveis in casu, mais concretamente do disposto no artº 76º do CIMI, conjugado com o 
disposto nos artºs 93º e 174º da Lei no 64 -A/2008, de 31/12.

S. Pelo que, deve considerar -se válido o acto de fixação do valor patrimonial tributário ora 
controvertido mantendo o mesmo a sua estabilidade na ordem jurídica.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 
recorrida, com as legais consequências.”

4. Não foram apresentadas Contra -alegações.
5. O Ministério Público, junto do STA, emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, 

considerando ser “de manter o decidido por, sendo de aplicar o disposto no art. 76.º n.ºs 2 a 5 do 
C.I.M.I. na sua nova redacção, resultar a avaliação efectuada como tendo procedido a uma errónea 
quantificação de valor patrimonial, devendo ainda proceder -se a uma nova avaliação nos termos que 
passaram a ser previstos nas referidas novas normas.”

6. Colhidos os vistos, cabe decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“A) Em 24/5/2007 o impugnante adquiriu por 100.000,00 € o prédio constituído pela par-

cela de terreno para construção descrita na Conservatória do Registo Predial de Santo Tirso sob o 
n.º 1710/110997, da freguesia de Santo Tirso, inscrita na respectiva matriz predial urbana da referida 
freguesia sob o artigo 4679 (fls. 16 e seguintes).

B) A segunda avaliação foi realizada, por maioria, atendendo que o perito do impugnante con-
sidera que o valor patrimonial é exagerado (fls. 27 a 30 do PA).

C) A 2.ª avaliação está descrita de fls. 27 a 30 do PA, cujo teor aqui se dá por reproduzido, e fixou 
um valor patrimonial tributário de 206.560,00€.
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D) Em 2006 o valor patrimonial do prédio foi fixado pela administração tributária em 89.443,88€ 
(fls. 46).

E) As testemunhas atribuíram ao prédio avaliado um valor de mercado, no ano de 2007, entre os 
75.000,00€ e os 125.000,00€ (testemunhas).

F) O pedido de segunda avaliação consta de fls. 24 a 26 do PA, cujo teor aqui se dá por repro-
duzido.”

2. DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou a impugnação judicial parcialmente procedente, anulando -se 
o valor patrimonial tributário fixado pela avaliação impugnada e julgando -se improcedente o pedido 
de fixação do valor patrimonial tributário da fracção em 100.000,00 €.

Para tanto ponderou -se na referida sentença recorrida, entre o mais, que:
• “Não tendo sido invocada qualquer ilegalidade concreta da segunda avaliação, que respeitou 

o art. 76.º e demais normas do CIMI em vigor à data da sua realização, a impugnação tem de impro-
ceder.

• Todavia, o impugnante invocou no requerimento de reclamação e na petição inicial da impug-
nação judicial a distorção entre o valor patrimonial tributário e o valor de mercado, pelo que atendendo 
à actual redacção do art. 76.º do CIMI, entrada em vigor em 1/1/2009, não pode dizer -se que o valor 
de mercado é irrelevante para o valor patrimonial tributário, pelo que deve ponderar -se a sua eventual 
aplicação ao caso em apreço.

• Atendendo que o impugnante invoca essa distorção como fundamento de impugnação, que essa 
distorção existe, porquanto entre o valor patrimonial tributário (206.560,00€) e o valor de mercado 
referido pelas testemunhas (entre 75.000,00 e 125.000,00 €) existe uma diferença superior a 15% e 
atendendo que o pedido de reclamação está minimamente fundamentado, nada obstará a que verifica-
dos os demais pressupostos legais se proceda à segunda avaliação nos termos da actual redacção do 
art. 76.º do CIMI, uma vez que se trata duma norma procedimental de aplicação imediata, entrada em 
vigor ainda antes da determinação definitiva, por força do caso decidido (“caso julgado”), do valor 
patrimonial tributário impugnado.

• Apesar da segunda avaliação nos termos do n.º 4 do art. 76.º do CIMI ser relevante apenas para 
efeitos de IRS, IRC e IMT, atendendo que o impugnante também invoca os efeitos do valor patrimonial 
tributário para efeitos de IMT, entendemos que apesar da determinação do valor patrimonial tributário 
ser anterior à data da entrada em vigor da actual redacção do art. 76.º do CIMI, dado que esta redacção 
entrou em vigor durante o decurso do prazo de impugnação judicial e sendo uma norma procedimental 
deveria aplicar -se ao caso em apreço, possibilitando -se ao impugnante a realização da avaliação nos 
termos do art. 76.º do CIMI na redacção actual, até ao termo do prazo para dedução da impugnação 
judicial.

• Defendendo -se a aplicação do actual art. 76.º do CIMI ao caso em apreço, a administração 
tributária entre a data da entrada em vigor desta norma e o termo do prazo para a impugnação judicial 
deveria ter diligenciado pela realização da avaliação nos termos do n.º 4 do art. 76.º do CIMI, possibi-
litando ao impugnante preencher os pressupostos legais de que dependia a sua realização e que ainda 
não estivessem verificados.”

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em síntese, que “a ava-
liação ora em apreço data de 2008/11/21 e, como resulta da douta sentença sob recurso, não enferma 
de qualquer ilegalidade”.

Assim, não tem aqui lugar a doutrina fixada no Acórdão do STA, de 2009/11/18, proferido no 
processo n.º 0765/09, citado pelo Meritíssimo Juiz a quo, onde se conclui pela aplicabilidade imediata 
à segunda avaliação da nova redacção do artigo 76.º do Código do IMI, não obstante ter entrado em 
vigor no dia 1 de Janeiro de 2009, pressupõe que aquela avaliação tenha sido anulada, o que não acon-
tece nos autos.

É que, “não se encontrando a avaliação aqui controvertida viciada por qualquer ilegalidade, não 
pode, salvo o devido respeito, ordenar -se a sua anulação nos em que o faz a douta sentença recorrida”, 
pelo que “a decisão proferida pelo Tribunal a quo padece de erro de julgamento quanto à matéria 
de direito, porquanto faz errónea interpretação e aplicação das normas aplicáveis in casu, mais con-
cretamente do disposto no artº 76º do CIMI, conjugado com o disposto nos artºs 93º e 174º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31/12.”

Em face das conclusões das alegações da recorrente que, nos termos do disposto nos arts. 684º, 
n.º 3, e 685º -A, n.º 1, do CPC, delimitam o objecto do recurso, a questão essencial a dirimir gira em 
torno de saber se a sentença recorrida, ao decidir pela anulação “do valor patrimonial tributário fixado 
pela avaliação impugnada”, incorre em erro de julgamento, quanto à matéria de direito, por errónea 
interpretação e aplicação das normas aplicáveis in casu, mais concretamente do disposto no artº 76º do 
CIMI, conjugado com o disposto nos artºs 93º e 174º da Lei no 64 -A/2008, de 31/12.
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2.2. Da apreciação do erro de julgamento
Alega a recorrente que, estando em causa a avaliação de um terreno para construção, realizada 

em 21/11/2008, não será aplicável à situação o art. 76º, n.º 4, do CIMI, segundo a redacção dada pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12.

Na verdade, a Lei 64 -A/2008 veio alterar o regime de avaliação dos prédios urbanos, com re-
percussões, no que ao caso interessa, na nova redacção do art. 76º do CIMI, cujo n.º 4 passou a dispor 
que, para efeitos de segunda avaliação (nos termos do n.º 2 do mesmo preceito), “desde que o valor 
patrimonial tributário, determinado nos termos dos artigos 38º e seguintes, se apresente distorcido 
relativamente ao valor normal de mercado, a comissão efectua a avaliação em causa e fixa novo valor 
patrimonial tributário que releva apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT, devidamente fundamentada, de 
acordo com as regras constantes do n.º 2 do artigo 46º, quando se trate de edificações, ou por aplicação 
do método comparativo dos valores de mercado no caso de terrenos para construção e dos terrenos 
previstos no n.º 3 do mesmo artigo”.

Por sua vez, segundo o n.º 5 do mesmo preceito, “o valor patrimonial tributário considera -se 
distorcido quando é superior em mais de 15% do valor normal de mercado, ou quando o prédio apre-
senta características valorativas que o diferenciam do padrão normal para a zona, designadamente a 
sumptuosidade, as áreas invulgares e a arquitectura, e o valor patrimonial tributário é inferior em mais 
de 15% do valor normal de mercado”.

Em conformidade com o alegado pela recorrente, tendo a nova redacção do preceito mencionado 
só entrado em vigor em 1 de Janeiro de 2009, segundo o estatuído nos artigos 93º e 174º do OE/2009, 
o mesmo não será de aplicar ao caso em apreço.

Esta conclusão não é posta em causa pela doutrina que se retira da que ficou consignada no Acórdão 
deste Supremo Tribunal, de 18/11/2009, proc n.º 0765/09, onde se concluiu pela aplicação imediata da 
norma em causa dado o seu “cariz procedimental”.

Com efeito, alega a recorrente que a situação subjacente ao douto Acórdão mencionado era 
diferente, porquanto “nos autos em apreço no referido Acórdão encontra -se em crise uma avaliação 
inquinada por vício de violação de lei e que, como tal, foi anulada, sendo que a doutrina ali fixada é no 
sentido de que a nova (segunda) avaliação a efectuar na sequência da anulação da sindicada nos autos 
seja efectuada em observância do disposto no n.º 4 do artº 76º, na actual redacção”.

Dito por outras palavras, do mencionado Acórdão resulta a aplicabilidade imediata do n.º 4 do 
art. 76º do CIMI, mas tão -só à repetição da segunda avaliação que viesse a verificar -se na sequência 
da anulada pela sentença recorrida.

Na óptica da recorrente, “não se encontrando a avaliação aqui controvertida viciada por qualquer 
ilegalidade, não pode, salvo o devido respeito, ordenar -se a sua anulação nos em que o faz a douta 
sentença recorrida”.

Afigura -se, no entanto, não assistir, aqui, razão à recorrente, como passamos a demonstrar.
A sentença recorrida reconhece que o impugnante invocou no requerimento de reclamação e na 

petição inicial da impugnação judicial “a distorção entre o valor patrimonial tributário e o valor de 
mercado”, pelo que concluiu o Juiz “a quo” “não pode dizer -se que o valor de mercado é irrelevante para 
o valor patrimonial tributário, pelo que deve ponderar -se a sua eventual aplicação ao caso em apreço.”

E, logo a seguir, acrescenta -se que “o impugnante invoca essa distorção como fundamento de impug-
nação, que essa distorção existe, porquanto entre o valor patrimonial tributário (206.560,00€) e o valor de 
mercado referido pelas testemunhas (entre 75.000,00 e 125.000,00 €) existe uma diferença superior a 15%”.

Por conseguinte, tendo o impugnante invocado distorção entre o valor patrimonial tributário e o 
valor de mercado e mostrando -se a mesma provada nos autos, entendeu o Mmº Juiz “a quo” que, do ponto 
de vista material, essa distorção não poderia deixar de relevar para fundamentar a repetição da avaliação.

A questão está, no fundo, em saber se de facto este juízo de desvalor entre “o valor patrimonial 
tributário e o valor de mercado” pode servir de fundamento à anulação da avaliação antes da sua con-
sagração expressa pela Lei n.º 64 -A/2008, sem implicar a sua aplicação retroactiva.

No sentido da aplicação retroactiva dos preceitos em causa, para justificar uma nova avaliação 
no sentido do decidido na sentença recorrida, vai o douto Parecer do Ministério Público, por ser norma 
de conteúdo mais favorável.

Com efeito, no Parecer do MP pode ler -se, entre o mais, que:
“(…) Conforme referido na sentença recorrida, a impugnação visava produzir efeitos também em 

sede de I.M.T., sendo fundada não só em ilegalidade — que se decidiu não ter existido  -, mas ainda em 
distorção entre o valor tributário e o valor de mercado — que se decidiu ocorrer no caso.

Ora, foi por esta razão que se entendeu ser ainda de efectuar a aplicação do disposto no art. 75.º 
n.º 4 do C.I.M.I. na sua actual redacção.

A segunda avaliação foi efectuada a 21 -11 -08 e a impugnação que veio a ser tempestivamente 
apresentada a 18 -2 -09, defendendo o impugnante que a avaliação efectuada era exagerada face aos 
valores de mercado, sendo ainda inconstitucional por violadora dos princípios da proporcionalidade, 
equidade, segurança jurídica e proibição de excesso.
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A norma em causa, na sua actual redacção dada pela Lei n.º 64 -A/08, de 31/12, que entrou em 
vigor a 1/1/09, permite que, existindo divergência face ao valor de mercado, seja levada em conta outro 
critério que não apenas o anteriormente previsto, para efeitos de I.R.S., I.R.C. e I.M.T.

(…).
Por outro lado, a mesma configura -se como questão relativa à aplicação da lei fiscal no tempo, 

sendo relativa a norma com incidência tributária, mas que se integra no processo de determinação 
da matéria colectável.

Ora, é entendimento dominante, pelo menos, na doutrina, aquele que leve a que seja efectuada uma 
aplicação mais favorável ao contribuinte, desde que esteja em causa um seu direito antes do pagamento 
por aplicação do disposto no art. 103.º n.º 3 da C.R.P.E não se pode ainda deixar de concordar com o 
entendimento que tal só deve sofrer a limitação do caso julgado, o qual no presente caso não ocorreu.

Acresce que a dita nova redacção não pode deixar de reflectir uma preocupação do legislador 
para que seja reflectido na avaliação a efectuar, pelo menos, no dito caso de terreno para construção, 
o que resulte do valor de mercado, desde que se alegue a distorção prevista no n.º 5 do dito art.67.º.

São parâmetros de segurança jurídica que o Tribunal Constitucional tem utilizado para aferir 
da constitucionalidade) do melhor entendimento a dar face a nova norma fiscal com incidência pro-
cessual.(…)”.

E o mencionado Parecer conclui que, sendo de aplicar o disposto no art. 76º, nºs 2 a 5, do CIMI, na 
nova redacção, a avaliação efectuada incorreu em errónea quantificação do valor patrimonial, devendo 
proceder -se a nova avaliação nos termos que passaram ser previstos nas referidas normas.

Afigura -se, porém, que não se torna necessário recorrer à aplicação retroactiva do art. 76º, nºs 4 
e 5, do CIMI para julgar ilegal o acto de fixação do valor patrimonial do terreno em causa.

Vejamos.
Na determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção (1), a Administra-

ção fiscal é chamada a aplicar conceitos técnicos e discricionários que lhe conferem ampla margem 
de liberdade de apreciação, margem esta de liberdade que terá, porém, de ser reequilibrada através do 
funcionamento do princípio jurídico fundamental da proporcionalidade.

Segundo GOMES CANOTILHO (2), embora o campo de eleição do princípio da proporcionalidade 
seja o da restrição de direitos, liberdades e garantias por actos dos poderes públicos, o domínio lógico 
de aplicação estende -se “aos conflitos de bens jurídicos de qualquer espécie” e a todas as modalidades 
de “actos dos poderes públicos”, vinculando o “legislador, a administração e a jurisdição”.

No que se refere à administração, o princípio da proporcionalidade é entendido como limite interno 
da discricionariedade administrativa (3) o que significa que a administração não está apenas obrigada a 
prosseguir o interesse público, mas a alcançá -lo utilizando os meios menos gravosos ou que impliquem 
um menor sacrifício para as posições jurídicas dos particulares (4).

O funcionamento deste princípio é especialmente importante em matéria tributária onde a obrigação 
nuclear, a de pagar impostos, se “traduz sempre numa ablação pecuniária dos contribuintes” (5). Daí que 
o art. 55º da LTG estabeleça que “A administração tributária exerce as suas atribuições na prossecução 
do interesse público, de acordo com os princípios da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, 
da justiça, da imparcialidade e da celeridade, no respeito pelas garantias dos contribuintes e demais 
obrigados tributários.”

Tendo por referência o conteúdo normativo do princípio da proporcionalidade, alguma doutrina 
pondera que o mesmo “obriga a administração a não afectar os direitos ou interesses legítimos dos 
administrados em termos não adequados e proporcionais aos objectivos a realizar” (6), impondo, em 
especial, à Administração tributária que se abstenha de impor aos contribuintes obrigações que sejam 
desnecessárias à satisfação dos fins que visa prosseguir.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, há -de concluir -se que a invocada “distorção entre o valor pa-
trimonial tributário e o valor de mercado” haveria já de relevar, mesmo antes da sua consagração expressa, 
como manifestação do princípio da proporcionalidade, em especial, nas suas dimensões da adequação e da 
proibição do excesso. O princípio funcionaria como válvula de escape, colmatando de alguma a forma a 
injustiça resultante da aplicação exclusiva e isolada dos critérios fixados no art. 45º do CIMI, permitindo 
fundamentar a ilegalidade da actuação da Administração fiscal na determinação do valor patrimonial.

Assim sendo, estando em causa a avaliação de um terreno para construção, em que a fixação da 
percentagem do valor do terreno de implantação depende, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 45º do 
CIMI, do coeficiente de localização, o critério do valor de mercado, enquanto refracção do princípio da 
proporcionalidade, já deveria ser tido em conta na densificação daquele coeficiente (7), designadamente 
na avaliação e ponderação de conceitos, tais como, as acessibilidades, a proximidade de equipamentos 
sociais, os serviços de transporte público e a localização em zonas de elevado valor de mercado imo-
biliário. Acresce ainda que em especial a ponderação deste último factor não poderia ser desligada da 
situação de grave crise que se vive no mercado imobiliário.

Segundo este modo de ver as coisas, aplicar -se -ia o 45º do CIMI, em conjugação com as normas 
previstas no art. 266º, n.º 2, da CRP, e no art. 55º da LGT, preceitos que impõem aos órgãos da Admi-
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nistração tributária uma actuação respeitadora de vários princípios jurídicos fundamentais (8), incluindo 
o da proporcionalidade, enquanto princípio fundamental norteador de toda a actuação da Administração 
Pública em geral e, em especial, a Administração tributária. Sobre a relevância jurídica autónoma dos 
princípios jurídicos fundamentais consagrados no art. 266º, n.º 2, da CRP, ficou consignado, no Acór-
dão do STA, de 19/11/2008, proc n.º 0325/08, que estes princípios constitucionais têm um domínio 
primacial de aplicação no que concerne aos actos praticados no exercício de poderes discricionários, 
introduzindo neste exercício aspectos vinculados, cuja “não observância é susceptível de constituir 
vício de violação de lei.”

A corroborar esta interpretação aponta -se o facto de, nos termos do disposto no art. 77º, n.º 2, 
do CIMI, a impugnação judicial relativa à segunda avaliação poder ter como fundamento “qualquer 
ilegalidade”, incluindo, por conseguinte, a que resulta da violação das exigências do princípio da pro-
porcionalidade, como acontece no caso em apreço.

Esta é a solução que vem, aliás, ao encontro do alegado pelo recorrido, pois, como resulta do 
ponto F do probatório, no pedido da segunda avaliação, aquele invocou, entre o mais, “o excessivo, 
para não dizer, absurdo valor atribuído ao terreno do qual agora se reclama” (ponto 5 fls. 24 do PA), 
tendo sobretudo em conta, por ser “público e notório” o mercado imobiliário atravessar uma crise “de 
graves proporções” (ponto 13 fls. 25 do PA).

Assim sendo, considerando -se que a segunda avaliação enferma de ilegalidade, por chegar a um 
resultado que, atendendo ao valor de mercado do terreno e à situação de grave crise que se vive no 
mercado imobiliário, é manifestamente desadequada e desproporcionado, conclui -se que deve proceder-
-se a uma nova avaliação, nos termos que passaram a ser previstos no art. 76º, nºs 2 a 5, do CIMI, 
segundo a nova redacção, em conformidade, aliás, com o decidido pelo Juiz “a quo” e o acolhido no 
parecer do Ministério Público.

Com efeito, tal como ficou consignado no Acórdão do STA, de 18/11/2008, “o facto de a nova 
redacção do artigo 76.º do Código do IMI ter entrado em vigor apenas no dia 1 de Janeiro de 2009 não 
constitui obstáculo à sua aplicabilidade à segunda avaliação que venha a ser efectuada na sequência 
da anulação da sindicada nos presentes autos, pois que a norma em causa, relativa à segunda avaliação 
de prédios urbanos (cfr. a epígrafe do artigo 76.º do Código do IMI), é de cariz procedimental”, e, por 
conseguinte de aplicação imediata, a menos que tal aplicação prejudique garantias, direitos e interesses 
legítimos dos contribuintes (cfr. o n.º 3 do art. 12º da LGT), o que não ocorre no caso.

Em face do exposto, o recurso não merece provimento, sendo de manter a sentença recorrida 
embora com distinta fundamentação.

III - DECISÃO
Termos em que, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, 
que se mantém embora com distinta fundamentação.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Francisco Rothes — Lino Ribeiro.

(1) (Determinação realizada com base no disposto no artigo 45.º do CIMI, que tinha, à data dos factos, a seguinte 
redacção:

“1 — O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é o somatório do valor da área de implantação do 
edifício a construir, que é a situada dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo, medida pela parte exterior, adicionado 
do valor do terreno adjacente à implantação.

2 — O valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas ou previstas.
3 — Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm -se em consideração as características referidas 

no n.º 3 do artigo 42.º.
4— O valor da área adjacente à construção é calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40.º”.
Por sua vez, o n.º 3 do artigo 42º tinha a seguinte redacção:
“Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração nomeadamente, as seguintes características:
a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, ferroviárias, fluviais e 

marítimas;
b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d ) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.”)

(2) (Cfr. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998, p. 264.)
(3) (Cfr. Sérvulo Correia, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Almedina, Coimbra, 

1987, p. 116 e ss.)
(4) (Neste sentido, cfr. o Acórdão do STA, de 28 de Maio de 1997, in AD n.º 432, p. 1416 e ss.)
(5) (Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., 2007, p. 1093.)
(6) (Cfr. DIOGO LEITE CAMPOS e OUTROS, Lei Geral Tributária, 1999, VISLIS, Editores, pp. 162 ss.)
(7) (Cfr. o n.º 3 do art. 4º do CIMI, aplicável por remissão do n.º 3 do artigo 45.º do CIMI.)
(8) [No caso em apreço poderia igualmente chamar -se à colação, juntamente com o princípio da proporcionalidade, o 

princípio da justiça várias vezes aplicado por este Supremo Tribunal (cfr., entre outros, o Acórdão de 19/11/2008 e o Acórdão 
de 2/4/2008, proc. n.º 0807/2008).] 
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 Acórdão de 2 de Maio de 2012.

Assunto:

Conhecimento da prescrição na impugnação.

Sumário:

 I — A prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui 
vício invalidante desse acto e por isso não serve de fundamento à respectiva im-
pugnação, nem é nela de conhecimento oficioso.

 II — A circunstância da prescrição ser de conhecimento oficioso no processo de exe-
cução fiscal, não legitima que no processo de impugnação possa ter a mesma 
natureza.

 III — Não há, porém, obstáculo a que incidentalmente possa ser apreciada, para efeito 
de se determinar se existe utilidade em se conhecer da invalidade de um acto que 
titula uma obrigação tributária que está extinta por prescrição.

 IV — Se já foi proferida sentença, com trânsito em julgado quanto à questão da validade 
do acto impugnado, a única que cumpria ao juiz resolver, desaparece a possibili-
dade de extinguir a instância por outro modo.

 V — Tendo sido instaurada execução fiscal para cobrança coerciva da obrigação tri-
butária é ela a sede própria para se conhecer da prescrição, sobretudo quando já 
foi proferida sentença que julgou improcedentes os fundamentos invocados, sem 
que tenha sido solicitado o respectivo reexame.

Processo n.º 1174/11 -30.
Recorrente: CARTOMAIOR — Indústria de Cartonagem, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Cartomaior – Industria de Cartonagem, Lda, interpõe recurso jurisdicional da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a impugnação judicial que efec-
tuou contra as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios do ano de 1996, no montante de 
€37.207,09.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) A ora Recorrente (R.), com a Impugnação Judicial em causa, visou a anulação de um con-

junto de liquidações adicionais de IVA e Juros Compensatórios do ano de 1996, no montante total de 
€37.207,09 (Esc. 7.459.351$00);

b) Mais tarde, já no decurso dos autos em causa e conforme decorre da documentação junta fls. 120, 
a dívida de IVA imputada à R. foi fixada no montante final de €7.408,00, incluindo os correspondentes 
Juros Compensatórios;

c) Não obstante as ilegalidades invocadas, consubstanciadas em duplicação de colecta e errónea 
qualificação dos factos tributários em apreciação, o facto é que, através da Douta Sentença datada de 
5 de Maio de 2011, as pretensões da ora R. foram julgadas improcedentes;

d) Como consta dos autos, trata a presente Impugnação Judicial, de IVA e Juros Compensatórios 
do ano de 1996, reportados a factos tributários ocorridos entre Maio e Dezembro de 1996;

e) De cujas liquidações foi a ora Recorrente notificada em Novembro de 1997, tendo -lhe sido 
fixado em 31 de Janeiro de 1998, o prazo para o respectivo pagamento voluntário;

f) Em 4 de Maio de 1998, a ora Recorrente deduziu Reclamação Graciosa, solicitando a anulação 
das liquidações oficiosas em causa, por as considerar feridas de ilegalidade, dirigida à Direcção de 
Finanças de Santarém, a qual indeferiu a pretensão através de Despacho notificado à ora R. em 25 de 
Setembro de 1998;

g) Inconformada, a ora R., em 6 de Outubro de 1998, intentou a presente Impugnação Judicial, 
entregue na, então, Repartição de Finanças do Concelho de Rio Maior;

h) Só em 20 de Fevereiro de 2001, dois anos e quatro meses depois e sem que qualquer diligência 
processual, que se conheça, tenha sido praticada, foi notificado à ora R., pelo o Tribunal Tributário de 
lª Instância da Santarém, o recebimento do processo;

i) Emitida uma carta precatória, a inquirição das testemunhas é realizada em 30 de Outubro de 
2001, no Tribunal Tributário de lª Instância de Leiria, sendo a R. notificada em 12 de Dezembro de 
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2001, já pelo Tribunal Tributário de Instância de Santarém, para produzir alegações escritas, as quais 
entrega em 11 de Janeiro de 2002;

j) Em 18 de Fevereiro de 2003 a ora R. é interpelada sobre documentação junta aos autos pela AT, 
pronunciando -se através de requerimento entregue em 28 de Fevereiro de 2003;

l) Subsequentemente e face a mais documentação junta aos autos pela AT, em 28 de Novembro 
de 2003 a R., como já se assinalou, toma conhecimento de que o valor da dívida em causa nos autos é 
actualizado e fixado no montante global de €7.408,89, incluindo IVA e Juros Compensatórios;

m) Depois disto, 7 anos e 6 meses depois, o acto processual seguinte consistiu na Douta Sentença, 
de que ora se recorre, exarada em 5 de Maio de 2011;

n) Ora, como estabelece o artº 175º do CPPT, a prescrição, entendida à luz das regras estabele-
cidas no artº 48º e ss. da LGT, é do conhecimento oficioso do Juiz, perfilhando a R. a tese de que este 
princípio deve aplicar -se no âmbito do processo de Impugnação Judicial quando, designadamente, se 
trate de uma situação que assume a clara natureza de pressuposto em matéria de utilidade, ou não, do 
prosseguimento da lide;

o) É este o caso dos presentes autos porque, determinada que seja, na data da Douta Sentença 
preferida pelo Ex.mo Juiz a quo, a prescrição das prestações tributárias em causa, cessa por completo a 
utilidade dos presentes autos, cujo único objectivo era, precisamente, a anulação dos referidos tributos;

p) Ora, atentando na supracitada cronologia processual e relevando o facto do IVA dever ser 
considerado como um imposto de obrigação única, através aplicação das regras legais atinentes à ma-
téria de prescrição das prestações tributárias, resulta evidente para a ora R. que, pelo menos, na data 
da Douta Sentença ora recorrida, já há muito que se encontravam prescritas as obrigações tributárias 
remanescentes, em causa nos presentes autos de Impugnação Judicial;

q) Nestes termos, a referida prescrição, constituindo um pressuposto essencial sobre a utilidade 
do prosseguimento da lide, deveria ter suscitado ao Ex.mo Juiz a quo a necessária e correspondente 
apreciação oficiosa, de acordo com a obrigação decorrente do citado artº 175º do CPPT;

r) Por isso, entende a ora R. que se está perante uma situação que não pode deixar de ser conside-
rada como omissão de pronúncia a qual, nos termos do art.º 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, tem como 
consequência a nulidade da Douta Sentença recorrida.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público no sentido da improcedência do recurso, dado não haver omissão de 

pronúncia, porque a questão da prescrição não foi suscitada no processo.
2. A sentença deu como provado os seguintes factos:
a) A Impugnante, com o NIF 503571415 e com sede em Zona Industrial de Rio Maior, Lote 173 

encontrava -se, à data dos factos a exercer a actividade de Fabricação de artigos de Pasta de Papel  - cfr. 
consta do relatório de inspecção junto ao processo de reclamação graciosa aqui em anexo.

b) No âmbito de procedimento de Inspecção relativamente ao pedido de reembolso do IVA do 
período de 9610 da impugnante, ocorrida em 12/11/1997, os SF verificaram a existência de dedução 
de IVA que consideraram indevida no montante de 6.639.074$00, liquidado nas facturas do ano de 
1996 e pelos motivos constantes do relatório de inspecção junto ao processo de reclamação graciosa 
em anexo, e que aqui se dá por reproduzido.

c) Por decisão da Subdirectora Geral da Direcção de Serviços do Imposto sobre o Valor Acres-
centado proferida em 05/03/2002, em sede de Recurso Hierárquico foi determinada a revogação parcial 
da liquidação aqui em conflito na parte referente a juros compensatórios no montante de 412.040$00 
(820.277 -408.237)  - cfr. fls. 76 a 88 dos autos.

d) A decisão supra referida foi levada ao conhecimento da Impugnante por através do oficio n.º 6164 
de 21/12/2002 da repartição de Finanças de Rio Maior  - cfr. fls. 120 dos autos, não contestado.

3. A recorrente impugnou a liquidação adicional de IVA e juros compensatórios do ano de 1996 
com fundamento (i) em duplicação de colecta, já que se referem a factos tributários que deram origem a 
liquidação e pagamento de IVA por parte da impugnante; (ii) errónea qualificação dos factos tributários, 
na medida em que a insuficiência formal detectada em alguns documentos apenas podia determinar a 
recusa de reembolso.

A sentença recorrida conheceu dessas ilegalidades, e constatando que não têm virtualidade para 
afectar o acto impugnado, julgou a impugnação improcedente.

Sem pôr em causa o juízo quanto à questão da validade do acto impugnado, que assim transitou 
em julgado, vem o recorrente invocar omissão de pronúncia quanto à questão da prescrição da obri-
gação tributária.

É sabido que a actividade de conhecimento do juiz está limitada pelas duas regras ditadas pelo 
n.º 2 do artigo 660º do CPC: «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. 
Não pode ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 
o conhecimento oficioso de outras»; e também é manifesto o paralelismo existente entre essas regras e 
as duas nulidades da sentença estabelecidas no artigo 125º do CPPT ou na alínea d) do artigo 668º do 
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CPC: é a nula a sentença «quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar 
ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento».

A recorrente entende que foi violada a primeira regra, porque, apesar da prescrição da obrigação 
tributária não ter sido submetida à apreciação do tribunal, não podia deixar de ser conhecida, uma vez 
que o artigo 175º do CPPT diz que se trata de uma questão de conhecimento oficioso.

Efectivamente, o artigo 175º prescreve que nos processos de execução fiscal a prescrição é uma 
questão de conhecimento oficioso pelo juiz, se o órgão de execução fiscal que anteriormente tenha 
intervindo o não tiver feito. Significa isto que: (i) quem tem competência para conhecer, em primeiro 
lugar, da prescrição é o órgão de execução fiscal; (ii) que a prescrição pode ser invocada no processo 
executivo, sem sujeição a qualquer prazo; (iii) e que o tribunal pode conhecer da prescrição, mesmo 
que não tenha sido invocada pelo oponente.

Mas a imposição de se conhecer ex officio da prescrição no processo de impugnação judicial 
já é um problema mais complexo, na medida em que a questão central nessa forma processual é a 
validade do acto impugnado e não a exigibilidade da obrigação nele contida. Como o objecto do 
processo de impugnação se define, em primeira linha, pela pretensão anulatória do impugnante, e 
portanto, por referência a um acto tributário ilegal, é fácil de ver que a prescrição não é uma ques-
tão que respeite à validade desse acto. Com efeito, se pela via da impugnação judicial, segundo o 
modelo definido nos artigos 99º a 126º do CPPT, faz -se valer uma pretensão anulatória, dirigida à 
eliminação de um acto tributário ilegal e, com ela, à cessação dos efeitos por ele produzidos, pela 
via da prescrição pretende -se extinguir a obrigação tributária, pelo facto de não ser exigido o seu 
cumprimento nas condições e lapso de tempo determinado na lei. Na primeira situação, procura -se 
indagar quais os elementos do acto tributário que estão em discordância com a ordem jurídica; na 
segunda, independentemente do acto tributário, procura -se determinar se obrigação do imposto 
pode ser exigível.

Portanto, no âmbito do processo de anulação do acto tributário, a prescrição não é uma questão 
que incida sobre a própria substância da relação controvertida, definida por referência a um acto de 
liquidação ilegal. Em juízo discute -se apenas se estão ou não reunidos os elementos constitutivos 
(pressupostos) do poder que foi exercido com a prática do acto impugnado e não as condições do 
exercício do direito à prestação tributária (exigibilidade). Não há, pois, que confundir as condições 
de validade do acto, representadas pelas exigências que a lei faz relativamente a cada um dos seus 
elementos, com as condições de exercício dos direitos que nele se integra, representados pelo decurso 
dos prazos legais.

É por isso que, a circunstância da prescrição ser de conhecimento oficioso no processo de exe-
cução fiscal, não legitima que no processo de impugnação possa ter a mesma natureza. Nem todas as 
questões submetidas por lei ao conhecimento oficioso do tribunal podem ser questões atendíveis para 
se decidir a pretensão deduzida em juízo. O conhecimento oficioso, a que se refere a segunda regra do 
n.º 2 do artigo 660º, deve respeitar apenas às questões que constituem premissas indispensáveis para 
a solução a dar ao litígio. Só nessa medida é que se poderá falar em omissão de pronúncia por falta de 
apreciação de uma questão que a lei impõe o conhecimento oficioso.

Ora, para se decidir se o acto tributário padece de ilegalidades que afectam a sua produtividade, 
considerando os fundamentos de facto e de direito em que ele se baseou, não é necessário conhecer se 
a obrigação tributária titulada pelo acto está ou não prescrita. Tratando -se de um processo de impug-
nação, que incide sobre a questão da validade do acto impugnado, o tribunal deve apreciar e resolver 
essa questão por referência aos factos existentes e às normas vigentes no momento em que o acto foi 
praticado. Por isso, de acordo com este princípio de direito substantivo, o tribunal não atende às su-
perveniências que surjam na pendência do processo, por não influírem sobre a questão da validade do 
acto impugnado, especialmente nos actos de execução instantânea (cfr. Vieira de Andrade, A justiça 
Administrativa, 6 ed. pág. 438).

E a jurisprudência deste Tribunal assim tem entendido, considerando que a prescrição da dívida 
resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício invalidante desse acto e que, por isso, 
não serve de fundamento à respectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso. No acórdão de 9/2/05, rec. n.º 0939/04 diz -se que «não constitui, a prescrição, um vício do 
acto de liquidação, que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficácia, não servindo, por isso, de 
fundamento à impugnação judicial do acto de liquidação. Nesta linha de pensamento, a prescrição 
não só não pode ser invocada como fundamento da impugnação da liquidação, como não é, nesta 
forma processual, oficiosamente cognoscível» (cfr. entre outros, acs. de 15/06/2000, rec. n.º 024688, 
de 20/3/2002, rec. nº, 144/02, 30/4/2002, rec. n.º 145/02, de 15/5/02, rec. n.º 365/02, de 3/7/02, rec. 
n.º 732/02, de 18/12/02, rec. n.º 1577/02).

Por conseguinte, não se pode concluir que tenha havido omissão de pronúncia.
Mas, se a prescrição não se presta a servir de fundamento à pretensão anulatória de um acto 

tributário, parece que não há obstáculo a que incidentalmente possa ser apreciada, para efeito de se 
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determinar se existe utilidade em se conhecer da invalidade de um acto que titula uma obrigação tri-
butária que está extinta por prescrição.

Na verdade, se a relação jurídica tributária que emerge do facto tributário pode estar extinta por 
prescrição, o impugnante deixa de ter qualquer interesse em ver reconhecida a ilegalidade do acto 
impugnado. Nesta situação, como refere na jurisprudência citada, decorrido o prazo de prescrição, o 
impugnante deixa de ter qualquer interesse na anulação ou declaração de nulidade ou inexistência do 
acto impugnado, pois, mesmo sem esta anulação ou declaração, não poderá ser obrigado a pagar coer-
civamente a quantia que é objecto do acto impugnado. Se a posição de fundo em defesa da qual actuou 
contra o acto ilegal foi satisfeita, não se vê que utilidade existe em se prosseguir com a impugnação.

Acontece que, no caso dos autos, já foi proferida sentença que não reconheceu a invalidade do acto 
impugnado e por esse facto, o efeito que se poderia obstar com o reconhecimento da prescrição já se 
consumou. Só era possível apreciar a prescrição, para efeitos de se julgar extinta a acção por inutilidade 
superveniente da lide, se a causa ainda estiver pendente. Ora, se já foi proferida sentença, com trânsito 
em julgado quanto à questão fundamental a decidir, a única que cumpria ao juiz resolver, desaparece 
a possibilidade de extinguir a instância por outro modo. O modo normal de extinguir a instância foi o 
julgamento, que decorreu de sentença de mérito (al. a) do art. 287º do CPC), pelo que já não faz sentido 
declarar extinta por inutilidade da lide uma instância que se mostra já extinta por sentença.

E não se diga que o recurso jurisdicional impediu o trânsito em julgado da sentença, pois quanto à 
questão da validade do acto impugnado o recurso afasta -se totalmente da fundamentação que determi-
nou a decisão de improcedência da impugnação. Não se pode conhecer a questão da prescrição, tendo 
em vista impedir a continuação do processo de impugnação, quando já foi proferida uma sentença 
de anulação que não sofreu contestação por parte do impugnante. O processo deve cessar porque já 
cessou a matéria da contenda, que era a questão da validade do acto impugnado, e não porque é inútil 
prosseguir com ele por efeito da prescrição.

É evidente que o recorrente tem o direito ou interesse juridicamente protegido em que seja de-
clarada judicialmente a prescrição, caso se verifiquem os respectivos pressupostos. Mas essa posição 
subjectiva terá que ser feita valer no processo de execução que, como consta do ofício de fls. 139 dos 
autos, se encontra suspenso a aguardar o desfecho desta impugnação. Tendo sido instaurada execução 
fiscal para cobrança coerciva da obrigação tributária é ela a sede própria para se conhecer da prescrição, 
sobretudo quando já foi proferida sentença que julgou improcedentes os fundamentos invocados, sem 
que tenha sido solicitado o respectivo reexame.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 2 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Fundamentos de oposição: inconstitucionalidade do acto de citação e pendência de 
impugnação com efeito suspensivo.

Sumário:

 I — Se a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo não foi alegada 
como fundamento de oposição, é irrelevante saber se tal fundamento se enquadra 
ou não na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

 II — O acto que ordena a citação do executado, por que não envolver a composição de 
interesses, não é um acto jurisdicional, pelo que o artigo 188.º do CPPT que dá 
competência ao órgão de execução fiscal para o praticar não padece de qualquer 
inconstitucionalidade.

Processo n.º 65/12 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1 Cruz & Companhia, com sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 

Administrativo e Tributário de Viseu que julgou improcedente a oposição que deduziu à execução fiscal 
n.º 2704201001014854 a correr termos nos Serviços de Finanças de Tondela para cobrança coerciva 
de dívidas do IVA relativo ao exercício de 2006.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e, uma vez 
que, alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do artigo 204º do 
CPPT.

B. A pretensão da Cruz & Companhia de oposição à execução respeita o elenco taxativo do n.º 1 
do artigo 204º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência.

C. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes vícios: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT; (ii) a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.

D. O primeiro dos vícios apontados pela Cruz & Companhia na sua petição de oposição é enqua-
drável na última alínea do n.º 1 do artigo 204º do CPPT: a inconstitucionalidade invocada consubs-
tancia fundamento que, desde logo, não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia 
exequenda, nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu 
o título, sendo provada, simplesmente, a partir de documentos  - in casu, pelo documento de citação 
da Cruz & Companhia para a execução fiscal  -, sendo certo que afecta a eficácia do acto de citação e 
consequente exigibilidade da dívida exequenda.

E. No que se refere ao segundo dos fundamentos invocados, relativo à pendência de processo 
contencioso com efeito suspensivo  - fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal a quo  -, a juris-
prudência e a doutrina têm vindo a entender que, nas situações em que a exigibilidade da dívida seja 
afectada por qualquer motivo não definitivo, mas meramente temporário, esse motivo possa ser invocado 
em sede de oposição à execução, que terá por objecto, então, a suspensão da execução”.

F. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento na disposição residual da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

G. A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo invocada na petição inicial cons-
titui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, nos termos da alínea i) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT.

H. Não é manifesta a improcedência deste fundamento  - que não foi, sequer, apreciado na sentença 
ora posta em crise  - porquanto se encontra pendente processo de impugnação das liquidações em causa 
(processo n.º 114/11.1BEVIS) e o pedido de dispensa de prestação de garantia.

L. Não se verifica, in casu, qualquer erro na forma de processo, nem improcedência dos fun-
damentos alegados, devendo, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, com as demais 
consequências legais.

J. A sentença recorrida viola o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alíneas i), do CPPT.
1.1. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
2. O recorrente vem interpor recurso da sentença que julgou improcedente a oposição que fez à 

execução fiscal, alegando que, contrariamente ao que foi decido, os dois fundamentos invocados na 
petição inicial enquadram -se na alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

Diz que fundamentou a oposição na inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT 
que determinam a prática de funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças, e na pendência de processo 
contencioso com efeito suspensivo, mas a sentença recorrida considerou que tais fundamentos não se 
incluem no elenco taxativo do artigo 204º do CPPT, não existido por isso erro da forma de processo.

Todavia, constata -se que a recorrente faz uma leitura incorrecta da sentença, desvia -se claramente 
do que alegou na petição inicial, e desconsidera os actos jurisdicionais que foram proferidos no processo.

Começando pelo último fundamento de recurso, logo se vê que em parte alguma da petição inicial 
foi alegado que existia pendente uma impugnação com efeito suspensivo. No articulado dessa peça, a 
recorrente defende que, tal como resulta do n.º 4 do artigo 103º do CPPT para a impugnação judicial, 
também em sede oposição pode ser formulado pedido de prestação de garantia e, por igual razão, tam-
bém pode ser deduzido o pedido de dispensa de garantia. E no pedido, além da extinção da execução, 
em virtude da alegada inconstitucionalidade, pediu subsidiariamente que fosse deferido o pedido de 
dispensa de prestação de garantia.

Portanto, a oposição à execução, nesta parte, não deriva do facto de ter sido instaurado um pro-
cesso de execução fiscal após ter sido prestada garantia e antes da impugnação judicial estar decidida. 
Aliás, na data em que a oposição foi apresentada ainda não havia sido instaurada a impugnação judicial, 
como o oponente expressamente confessa no artigo 16º da petição inicial. A pretensão do oponente 
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circunscreve -se apenas ao pedido de dispensa de prestação de garantia que, no seu entender, pode ser 
efectuado na acção de oposição à execução.

É certo que se for instaurada execução fiscal quando está pendente a impugnação judicial com 
garantia já prestada ou estando por decidir o pedido de prestação formulado nesse processo, a execução 
será ilegal, podendo o executado deduzir oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204º do 
CPPT. E actualmente, após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 103º do CPPT pela Lei n.º 15/2001 de 
5/6, e em conjugação com o n.º 1 do artigo 183º, a prestação de garantia pode ser efectuada no próprio 
processo de impugnação. Ora, se a impugnação da liquidação tem efeitos suspensivo, em consequência 
da garantia nela prestada, a execução fiscal não pode ser instaurada.

Mas não foi esse o fundamento da oposição, como de resto já foi decidido em casos iguais entre 
as mesmas partes recentemente julgados neste Tribunal, nos acórdãos de 14/23/2012, rec. n.º 1053/11 
e de 26/4/2012, rec. n.º 1088/11, em que a questão suscitada é em tudo idêntica a esta. Também aí a 
recorrente alegou a pendência de processo contencioso com efeitos suspensivo, mas não era essa a 
realidade que resultava dos autos, nomeadamente da petição inicial de oposição.

A pretensão da recorrente formulada na petição inicial não é sequer a suspensão da execução com 
fundamento na inexigibilidade temporária da dívida, como sustenta em sede de recurso. Nos casos ex-
cepcionais em que a oposição pode ter em vista a suspensão da execução é preciso alegar e demonstrar 
que a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente afectada, nomeadamente por suspensão 
legal, judicial ou administrativa da eficácia da liquidação. Mas o que oponente pretendeu foi que o 
tribunal declarasse a dispensa de garantia para efeitos de suspensão de execução, o que bem diferente.

Sobre essa pretensão, decidiu -se no despacho liminar que o oponente deveria apresentar tal pedido 
no processo executivo, o que está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 170º do CPPT que atribui 
ao órgão de execução fiscal, e não ao tribunal, o poder de decidir sobre essa pretensão. Tal despacho 
transitou formalmente em julgado, apesar do juiz a quo, mais uma vez, na sentença recorrida ter voltado 
a dizer que esse pedido deve ser apresentado ao órgão de execução fiscal. Por conseguinte, está fora do 
alcance da recorrente vir agora invocar que a oposição também se presta a suspender a execução.

Em suma: a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo não foi alegada como 
fundamento de oposição, pelo que é irrelevante saber se tal fundamento se enquadra ou não na alínea i) 
do n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

Quanto à alegada inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determi-
nam a prática de funções jurisdicionais pelos Serviços de Finanças no âmbito da execução fiscal, mais 
especificamente o n.º 1 do artigo 188º do CPPT que atribui ao órgão de execução fiscal o poder para 
ordenar a citação do executado, a recorrente apenas diz que esse fundamento se enquadra na aliena i) 
do n.º 1 do artigo 204º do CPPT e que, por isso, não há erro na forma de processo.

Acontece que, sobre esse fundamento, a sentença recorrida, invocando o acórdão do STA de 
16/6/2004 proferido no recurso n.º 367/04, pronunciou -se sobre o mérito, dizendo que “o acto de dar a 
conhecer ao executado a interposição contra ele da execução ou a chamá -lo ao processo, não implica 
qualquer decisão relativa à composição do litígio ou do conflito de interesses existente». Ao pronunciar-
-se sobre a inconstitucionalidade material da norma que dá poderes ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, vendo aí uma actuação meramente administrativa, desprovida de carácter jurisdicional, 
a sentença pressupõe que esse fundamento pode ser incluído no âmbito da oposição, e por isso, não lhe 
pode ser feita a censura que a recorrente lhe dirige.

Quando a sentença se refere à existência de erro na forma de processo, fá -lo apenas para responder 
à conclusão que a oponente retira no artigo 10º da petição da alegada inconstitucionalidade. Com efeito, 
após invocar a inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 188º do CPPT, a oponente alega que dela resulta 
a nulidade do mandado de citação emitido pela chefe do serviço de finanças e, consequentemente, da 
citação efectuada, posto que efectuada por quem, não tem constitucionalmente competência para tanto. 
Ora, se pretendia alegar a nulidade da citação, diz a sentença, que deveria ter dirigido tal pedido ao 
órgão de execução fiscal e não ao tribunal através da oposição.

E nenhum reparo se pode fazer a este julgamento.
De acordo com a corrente jurisprudencial reiterada e uniforme deste Tribunal, a propósito da argui-

ção e conhecimento das nulidades processuais decorrentes das falta ou nulidade da citação em processo 
de execução fiscal, tem que se reconhecer que a falta de citação não se presta a servir de fundamento 
à oposição. Não só não cabe no âmbito da alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, por não ser um acto 
predestinado à extinção da execução, como está fora do alcance do n.º 1 do artigo 151º do CPPT, por 
não ser tratar de uma questão jurídica controvertida. Com efeito, diz -se no Acórdão do Pleno da Secção 
de 28/2/04, no recurso n.º 0803/04, que «o facto de a alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT não 
rechaçar, peremptoriamente, a consideração da nulidade do citação como fundamento de oposição à 
execução, não significa que este meio processual seja o próprio para a invocar. Isto porque a nulidade 
da citação consubstancia uma nulidade do processo executivo, e as nulidades devem ser invocadas 
e apreciadas no processo em que ocorreram, tendo em vista a sua sanação e o prosseguimento do 
processo. Ao passo que a oposição à execução persegue a extinção do processo ou, pelo menos – em 
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casos restritos – a sua suspensão», Jurisprudência esta que tem vindo a ser seguida de forma unânime 
em decisões posteriores (cfr. ac. do STA de 2/4/08, rec. n.º 0953/07, de 25/3/09, rec. n.º 0923/08, de 
3/11/2010, rec. n.º 0586/10, de 10/3/2011, rec. n.º 042 e de 25/5/2011, rec. n.º 0817/11). Por outro lado, 
diz -se nos acórdãos do STA de 2/4/2008 (rec. n.º 0953/07) e de 25/3/09 (rec. n.º 093/08) que «o sentido 
desta norma do art.º 151.º é o de atribuir ao tribunal o conhecimento de todas as questões de carácter 
jurisdicional, deixando às autoridades administrativas apenas as tarefas conexionadas com os fins da 
execução fiscal que não envolvam a resolução de questões jurídicas controvertidas. No entanto, se se 
tratar de nulidade por omissão da prática de um acto que deveria ser praticado, deverá entender -se 
que não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que a sua prática deverá ser requerida 
ao órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar a intervenção do tribunal, através 
de uma reclamação nos termos do art.º 276.º, se for indeferido o respectivo requerimento».

A recorrente não impugnou directamente a decisão de fundo quanto ao juízo sobre a constitucio-
nalidade da norma que permite ao órgão de execução fiscal ordenar a citação do executado. Em todo 
o caso, a posição que se tomou na sentença recorrida sobre essa questão corresponde à que vem sendo 
defendida pela jurisprudência, com a qual se concorda.

Como se decidiu no acórdão de 26/4/2012, proferido no processo n.º 1088/11, onde a recorrente 
invoca a mesma questão, a competência atribuída por este normativo aos órgãos da administração tri-
butária é precisamente a competência para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo 
de execução fiscal. Como aí se refere «a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo, tem -se pronunciado, de forma consolidada e de há longo tempo, no 
sentido de que não contende com a natureza judicial do processo executivo fiscal o facto de a citação 
ser ordenada pelo chefe da repartição de finanças, já que tal despacho não se insere nos despachos 
jurisdicionais, não tendo por finalidade a composição de qualquer litígio (cf. Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, 
recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830.) E instado a pronunciar -se sobre a constitu-
cionalidade da atribuição de competência à Administração Tributária para instauração e prática de 
actos no processo de execução fiscal o Tribunal Constitucional vem também entendendo que a decisão 
de instauração não envolve um juízo definitivo sobre a exequibilidade do título ou sobre a verificação 
dos pressupostos da acção executiva, não havendo nesse acto qualquer composição de interesses, pelo 
que ele não tem natureza jurisdicional – conferir neste sentido acórdãos do Tribunal Constitucional 
n.º 331/92, de 21/10/1992, n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 
31 -5 -2002, e n.º 263/02, de 18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002».

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário em negar provimento ao 
recurso e manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Cônjuge. Responsabilidade subsidiária. Comunicabilidade da dívida.

Sumário:

 I — As dívidas tributárias que um dos cônjuges seja chamado a pagar por força da 
sua responsabilidade subsidiária enquanto gerente da sociedade devedora, são 
da sua exclusiva responsabilidade, porque respeitantes a indemnizações por facto 
imputável a cada um dos cônjuges (alínea b) do artigo 1692.º do C.Civil).

 II — Não tendo o gerente da sociedade a qualidade de comerciante, atento o facto de o au-
tor dos concretos actos de comércio ser a sociedade e não o respectivo gerente, não 
pode responsabilizar -se o seu cônjuge à luz da alínea d) do artigo 1691.º do C.Civil.

 III — Tais dívidas também não são comunicáveis à luz da alínea c) do artigo 1691.º do 
C.Civil, por ser patente que não emergem de uma actividade de administração 
dos bens do casal. Para além disso, e sabido que, em princípio, o proveito comum 
do casal não se presume, sempre teria o credor, para responsabilizar ambos os 
cônjuges pelo pagamento da dívida ao abrigo dessa alínea, de articular factos 
demonstrativos da existência do proveito comum.
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Processo n.º 224/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Hilário Gomes Campos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão pro-
ferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a fls. 189 a 200 dos autos, de procedência da 
oposição que Hilário Gomes de Campos deduziu à execução fiscal n.º 0353200101024841 e apensos, 
instaurada no Serviço de Finanças de Barcelos contra a sociedade GOPECAL – Empresa Industrial de 
Calçado, Ldª, para cobrança coerciva de dívidas provenientes de liquidações de IVA, IRC, IMI, CA, 
Coimas Fiscais e juros de mora, no montante global de € 338.093,24, e que reverteu contra Maria Goreti 
Ferreira de Carvalho, cônjuge do oponente à data das liquidações.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
II As dívidas exequendas têm natureza comum porque emergiram de actos praticados na constância 

do matrimónio no exercício dos poderes de administração e no proveito comum.
III Pelo que, sendo a partilha ulterior às mesmas dívidas, terá o património do recorrido  - antes 

comum  - de responder enquanto elas são outrossim comuns.
IIII A exclusão da responsabilidade comum, ainda que invocada a coberto do artº 1692.º, b), do 

C. Civil, sempre recairia, dada a sua natureza civil, na ressalva prevista na segunda parte do mesmo 
comando legal.

IIV Decidindo ao invés, a sentença em crise violou o disposto nos artigos 1690, n.º 2, 1691, n.º 1, 
c) e 1692.º, b), segunda parte, todos do C. Civil.

IV Deve, pois, ser revogada e substituída por outra que decrete a improcedência da demanda e a 
continuação do processo executivo.

Porém, Vossas Excelências Venerandos Conselheiros, uma vez mais, farão a melhor JUSTIÇA!
1.2. O Recorrido Hilário Gomes Campos apresentou contra -alegações para defender a manutenção 

do julgado, não tendo a Fazenda Pública contra -alegado.
1.3. Colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Contra a sociedade GOPECAL  - Empresa Industrial de Calçado, Lda. foi instaurado e corre 

termos no Serviço de Finanças de Barcelos o processo de execução fiscal n.º 0353200101024841, des-
tinado à cobrança coerciva de 338.093,24 € respeitante a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
Contribuição Autárquica (CA), Coimas Fiscais e respectivos juros de mora.

2. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200301523945, destinado à cobrança coerciva de 1.192,78 € respeitante a CA de 2002 
e respectivos juros de mora.

3. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 316 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

4. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200401023748, destinado à cobrança coerciva de 2.992,80 € respeitante a IVA referente 
ao ano de 2001 e respectivos juros de mora.

5. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 330 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

6. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200301503286, destinado à cobrança coerciva de 108.682,40 € respeitante a IRC referente 
ao exercício de 1997 e respectivos juros de mora.

7. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 305 
processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

8. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200301503286, destinado à cobrança coerciva de 43.241,25 € respeitante a IRC referente 
ao exercício de 1998 e respectivos juros de mora.

9. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 306 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

10. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200501043846, destinado à cobrança coerciva de 2.473,31 € respeitante a IMI de 2003 
e respectivos juros de mora.

11. Servem de base à execução referida no ponto anterior as certidões de dívidas que constam de 
fls. 345 e 346 do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
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12. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execu-
ção fiscal n.º 0353200401021168, destinado à cobrança coerciva de 89,91 € respeitante a Coimas e 
respectivos juros de mora.

13. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 328 
dos autos e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

14. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200301531689, destinado à cobrança coerciva de 173.386,61 € respeitante a IRC referente 
ao exercício de 1996 e respectivos juros de mora.

15. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de divida que consta de fls. 321 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

16. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execu-
ção fiscal n.º 0353200501126679, destinado à cobrança coerciva de 1.989,00 € respeitante a Coimas 
e respectivos juros de mora.

17. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 352 
e 353 do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

18. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200201034430, destinado à cobrança coerciva de 630,81 € respeitante a IVA referente 
a 2000 e respectivos juros de mora.

19. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 291 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

20. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200301537423, destinado à cobrança coerciva de 1.192,28 € respeitante a CA de 2002 
e respectivos juros de mora.

21. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 286 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

22. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200501062735, destinado à cobrança coerciva de 1.274,16 € respeitante a IMI de 2004 
e respectivos juros de mora.

23. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 348 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

24. Por apenso ao processo de execução fiscal referido em 1. corre termos o processo de execução 
fiscal n.º 0353200501105426, destinado à cobrança coerciva de 1.274,15 € respeitante a IMI de 2004 
e respectivos juros de mora.

25. Serve de base à execução referida no ponto anterior a certidão de dívida que consta de fls. 350 
do processo de execução fiscal e cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

26. Por termo datado de 26.11.2003, foram apensados ao processo principal os seguintes processos: 
0353021016571, 0353021022180, 0353021034430, 0353041055232 e 0353031006282  - cfr. auto de 
apensação de fls. 7 do processo de execução fiscal.

27. Constatada a inexistência de bens da sociedade devedora originária, veio a execução reverter 
contra ANTÓNIO MÁRIO FERREIRA DE CARVALHO e MARIA GORETI FERREIRA DE CAR-
VALHO, na qualidade de sócios gerentes da sociedade.

28. A sociedade executada foi declarada insolvente por sentença de 15 de Junho de 2005  - cfr. 
sentença de fls. 92 dos autos.

29. A reversão contra MARIA GORETI FERREIRA DE CARVALHO foi efectuada por despacho 
datado de 25.08.2001 exarado pelo Chefe do Serviço de Finanças  - cfr. de fls. 116 e 117 do processo 
de execução fiscal.

30. O Oponente casou com a referida Maria Goreti em 9 de Maio de 1992, no regime da comunhão 
geral de bens  - cfr. assento de casamento de fls. 142 dos autos.

31. Por escritura pública celebrada em 13 de Março de 2006 foi efectuada a partilha de bens, em 
virtude do processo de divórcio por mútuo consentimento que corria termos pelo 3º Juízo Cível do 
Tribunal da Comarca de Barcelos com o n.º 3621/05.1TBBCL  - cfr. certidão de partilha de bens de 
fls. 160 e ss. dos autos.

32. Através de carta registada com aviso de recepção dirigida ao executado foi enviada a nota de 
citação cujo teor consta de fls. 147 e 149 dos autos.

33. O aviso de recepção que acompanhou a referida carta foi assinado pelo Oponente em 20.12.2006.
34. A presente oposição à execução fiscal deu entrada no Serviço de Barcelos em 24.01.2007  - cfr. 

carimbo aposto na folha de rosto da petição inicial.
3. Perante o teor das conclusões da alegação de recurso, que delimitam o âmbito e objecto do 

recurso, as questões que se colocam à apreciação deste Tribunal são as de saber se as dívidas exequen-
das são da responsabilidade de ambos os cônjuges face ao disposto nos artigos 1690.º, n.º 2, 1691.º e 
1692.º, alínea b), segunda parte, todos do Código Civil, e se a sentença recorrida incorreu em erro de 
julgamento em matéria de direito por violação dessas disposições legais.



1275

Em causa está a decisão de procedência da oposição que Hilário Gomes de Campos deduziu à 
execução fiscal n.º 0353200101024841 e apensos, instaurada contra a sociedade GOPECAL – Empresa 
Industrial de Calçado, Ldª, para cobrança de dívidas de IVA, IRC, IMI, CA, Coimas Fiscais e juros de 
mora, no montante global de € 338.093,24, e que reverteu contra Maria Goreti Ferreira de Carvalho, 
cônjuge do oponente à data da constituição dessas dívidas e da qual, entretanto, se veio a divorciar.

Tal oposição foi deduzida após o acto de citação para a execução do referido Hilário Campos, 
realizado nos termos do artigo 193.º, n.º 2,do CPPT, no pressuposto de que as dívidas eram também da 
sua responsabilidade, por terem sido contraídas no exercício do comércio. Como consta da carta para 
citação referenciada no ponto 32 do probatório, «... fica V. Exa. por este meio, citado que corre seus 
termos neste Serviço de Finanças o(s) processo(s) de execução fiscal infra referido(s) instaurado(s) 
pelas seguintes dívidas, por reversão da Gopecal  - Empresa Industrial Calçado, Lda exercida contra 
Maria Goreti Ferreira Carvalho Campos, à data da constituição das dívidas sua cônjuge no regime 
de comunhão geral, da responsabilidade de ambos, devido às referidas dívidas terem sido contraídas 
no exercício do comércio, nos termos do artigo 1691.º do Código Civil. 

Identificação da divida em cobrança coerciva

Número do processo Tributos Qt. exequenda (€) Acrescido (€)

0353200101024841 e AP CA/IVA/IMI/IRC/Coimas 338.093,24 120.703,16».

 Na sentença recorrida julgou -se que a dívida que a executada Maria Goreti foi chamada a pagar 
emerge da sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de dívidas tributárias daquela sociedade, 
da sua exclusiva responsabilidade, não comunicáveis ao seu cônjuge, pela qual respondem, em face do 
disposto no artigo 1696.º, n.º 1, do Código Civil, apenas os seus bens próprios e, subsidiariamente, a 
sua meação nos bens comuns, não podendo citar -se o cônjuge para essa execução como co -devedor.

O Ministério Público, ora Recorrente, sustenta, porém, que estando em causa dívidas liquidadas 
à GOPECAL, provenientes da liquidação de IVA, IMI, IRC e CA referentes aos anos de 1996, 1997, 
1998, 2003 e 2004, que determinaram a instauração de processo de execução contra essa sociedade 
e que posteriormente reverteu contra a responsável subsidiária Maria Goreti – a qual era, à data da 
constituição das referidas dívidas, casada com o oponente Hilário Campos no regime da comunhão 
geral de bens – tais dívidas se comunicaram a este, em conformidade com o disposto nos artigos 1690.
º, n.º 2, 1691.º, n.º 1, alínea c), e 1732.º, todos do Código Civil.

Apesar de o Recorrente não questionar a pertinência da sentença quando nela se refere que a 
dita Maria Goreti não tem a qualidade de comerciante atento o facto de o autor dos concretos actos de 
comércio ser a sociedade e não o respectivo gerente, defende que as mencionadas dívidas foram con-
traídas na constância do matrimónio, no exercício dos poderes normais de administração e em proveito 
comum, caindo, de todo o modo, na previsão da alínea c) do n.º 1 do artigo 1691.º do mesmo diploma 
legal. Pelo que, na sua perspectiva, o tribunal “a quo” incorreu em erro ao julgar que “não sendo as 
dívidas geradas na constância do matrimónio pelo ex -cônjuge do recorrido (Maria Goreti Ferreira de 
Carvalho) de natureza comum e sim da exclusiva responsabilidade desta, somente deveriam responder 
os bens próprios dela e, a título subsidiário, a meação nos bens comuns”.

Vejamos.
É inquestionável que as dívidas exequendas emergem de tributos liquidados à sociedade comercial 

GOPECAL, e que só por força da responsabilidade subsidiária dos seus administradores/gerentes estão 
a ser exigidas à executada Maria Goreti Carvalho, ex -cônjuge do oponente. É o que resulta da matéria 
de facto provada nos autos – cfr. pontos 27. e 29. do probatório e que não vem questionada.

A tese defendida pelo Recorrente, de que as dívidas em causa foram contraídas pelo próprio côn-
juge do oponente, não tem qualquer apoio na factualidade, o que, de resto, a verificar -se, redundaria 
no absurdo de o mesmo sujeito ser, simultaneamente, responsável subsidiário e responsável originário 
pelo pagamento das dívidas em cobrança na execução.

Ora, tal como é reconhecido, de forma pacífica, pela doutrina e pela jurisprudência, as dívidas 
que um dos cônjuges seja chamado a pagar por força de responsabilidade tributária subsidiária é da 
sua exclusiva responsabilidade e não da responsabilidade de ambos os cônjuges, porque respeitantes 
a indemnizações por facto imputável a cada um dos cônjuges, recaindo unicamente sobre o gerente e 
não também sobre o seu cônjuge (alínea b) do artigo 1692.º do Código Civil) (1).

Tratando -se de dívidas tributárias contraídas pela sociedade em função e por motivo da sua 
própria actividade comercial, e não contraídas pela Maria Goreti no exercício de actividade comercial 
própria, nunca a dívida poderia ser considerada como comunicável à luz da alínea d) do artigo 1691.
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º do C.Civil (2). A executada Maria Goreti não detém, pelo facto de ser gerente, a qualidade de comer-
ciante, e só se estivéssemos em presença de dívidas contraídas no exercício de actividade comercial 
desenvolvida pela própria durante o período de tempo em que se encontrava casada com o oponente 
(caso em que se presumia que as dívidas haviam sido contraídas em proveito comum do casal) é que 
se podia imputar a responsabilidade pelo pagamento dessas dívidas a ambos os cônjuges.

Por outro lado, tendo em conta que, no acto de citação, a comunicabilidade das dívidas foi justificada 
pela administração fiscal unicamente com o facto de «terem sido contraídas no exercício do comércio», 
é manifesto que se teve em mira a responsabilização derivada da alínea d) do artigo 1691.º do C.Civil, 
excluindo -se, portanto, todas as hipóteses previstas nas restantes alíneas desse preceito legal.

Mas ainda que se pudesse tentar agora justificar essa comunicabilidade à luz da alínea c) do art.
º 1691.º do C.Civil (3), seria necessário que estivesse demonstrado que a dívida fora contraída no exercício 
de função ou actividade administradora dos bens do casal, em proveito comum e nos limites dos seus 
poderes de administração, sendo que o exercício dessa actividade se encontra legalmente reportada à 
administração dos bens ou património comum que o cônjuge esteja incumbido de desenvolver, e não ao 
exercício do cargo de administrador/gerente de uma pessoa colectiva – como é uma sociedade comercial 
– da qual o gerente (ou o casal) pode nem deter qualquer participação social.

Ora, face à origem e natureza da dívida exequenda, é patente que não está em causa uma dívida 
emergente de actividade administradora dos bens do casal. Para além disso, e sabido que, em princí-
pio, o proveito comum do casal não se presume (cfr. n.º 3 do art.º 1691.º), sempre teria o credor, para 
responsabilizar ambos os cônjuges pelo pagamento da dívida ao abrigo da alínea c) do artigo 1691.º, 
de articular factos demonstrativos da existência do proveito comum, o que não aconteceu.

Conclui -se, assim, que, não se verificando os requisitos substanciais de que as referidas alíneas c) 
e d) do n.º 1 do artigo1691.º fazem depender a responsabilização do oponente pela dívida contraída pela 
executada Maria Goreti Carvalho, não pode proceder a argumentação do Recorrente.

É certo que nesta execução o cônjuge da executada poderá vir a ser citado para defender os seus 
interesses patrimoniais nos termos previstos no artigo 220.º do CPPT, caso sejam penhorados bens 
comuns do casal, mas não foi isso que aconteceu nos presentes autos, pois o oponente foi citado como 
co -devedor/executado nos termos do artigo 193.º do CPPT, na consideração de que a dívida era da 
responsabilidade de ambos os cônjuges por ter sido contraída no exercício do comércio.

Decidindo que o oponente não é responsável pelas referidas dívidas e ordenando, em consequência, 
a extinção da execução contra o oponente, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Termos em que improcedem todas as conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Sem custas por delas estar isento o Recorrente (artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do RCP).

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Cfr. entre outros, os Acórdãos proferidos pelo STA em 18/02/1998, no Proc. n.º 021438, em 21/6/2000, no Proc. 
n.º 22.164, em 31/1/2001, no Proc. n.º 023428, em 5/12/2001, no Proc. n.º 021438 (Pleno) e de 16/11/2011, no Proc. n.º 0518/11 
e JORGE LOPES DE SOUSA, in Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, II volume, 5.ª ed., 
Lisboa, Áreas Editora, 2007, pp. 450/451 – nota 3 ao artigo 220.º do CPPT.)

(2) (A alínea d) do artigo 1691.º estabelece que responsabilizam ambos os cônjuges «As dívidas contraídas por qualquer 
um dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se se provar que não foram contraídas em proveito comum do casal, ou se 
vigorar entre os cônjuges o regime de separação de bens».)

(3) (A alínea c) do artigo 1691.º estabelece que responsabilizam ambos os cônjuges «As dívidas contraídas na constância 
do património pelo cônjuge administrador, em proveito comum do casal e nos limites dos seus poderes de administração.».) 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso excepcional previsto no artigo 73.º, n.º 2 do RGCO: sua aplicação às contra-
-ordenações de natureza tributária. Requisitos de admissão.

Sumário:

 I — Não obstante o disposto no artigo 83.º, n.º 1 do RGIT segundo o qual o ar-
guido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 
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1.ª instância, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da 
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não for aplicada sanção 
acessória, este Supremo Tribunal vem entendendo, de forma pacífica e reiterada, 
que é aplicável subsidiariamente às contra -ordenações de natureza tributária o 
disposto no artigo 73.º, n.º 2 do RGCO (artigo 3.º, alínea b) do RGIT).

 II — Deste modo, ainda que o valor da coima aplicada não ultrapasse um quarto da 
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância, será admissível recurso 
da decisão do tribunal tributário quando tal se afigure manifestamente necessário 
à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurispru-
dência.

 III — Este recurso só será, por isso, admissível quando na decisão recorrida o erro avul-
tar de forma categórica e, pela dignidade da questão, pelos importantes reflexos 
materiais que a solução desta comporte para os por ela visados e generalidade 
que importe na aplicação do direito, seja inexoravelmente preciso corrigir aquele, 
e não quando e apenas, outra solução jurídica, fosse possível seguir.

Processo n.º 243/12 -30.
Recorrente: Carrega & Aleluia, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “CARREGA e ALELUIA, Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do 
Mmº Juiz do TAF de Aveiro que manteve a condenação em coima no montante de 205,60 euros que 
lhe fora aplicada pelo Chefe do Serviço de Finanças de Aveiro 1, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

1ª). O presente recurso é admissível nos termos do disposto no artigo 73.º, n.º 2, do RGCO.
2ª) O recorrente pretende contestar a interpretação dada pelo Tribunal a quo aos artigos 79.º e 27.º 

do RGIT, no sentido de aceitar que a fundamentação da decisão de aplicação de coima não contenha 
os fundamentos da medida da coima concretamente aplicada, ainda que esta se situe acima do limiar 
mínimo da moldura abstracta prevista para a infracção, tratando -se de uma solução comprovadamente 
duvidosa face à jurisprudência desse Supremo Tribunal e que requer a necessidade do recurso para a 
melhoria da aplicação do direito e uniformidade da jurisprudência.

3ª) Por outro lado, o recurso tem como objecto a inconstitucionalidade da norma do artigo 98.º 
do CIRC, convocando argumentos não anteriormente reflectidos na jurisprudência, constituindo esta 
questão um problema controverso  - pelo menos jurisprudencialmente, existindo exemplos de decisões 
que anularam a aplicação de coimas com aquele fundamento (cf. Acórdão de 18/02/2009)  - sendo ma-
nifestamente necessário à melhoria do direito que se decida sobre tal questão de constitucionalidade 
nos termos que inovadoramente serão expostos como forma de evitar que a administração continue a 
aplicar coimas em circunstâncias semelhantes, cujas decisões possam ser anuladas judicialmente, sem 
que haja apreciação da questão de constitucionalidade por um tribunal superior, em face do valor das 
coimas aplicadas e do critério da alçada estabelecido pelo RGIT.

4ª) No recurso da decisão, a arguida invocou que a decisão recorrida é omissa quanto às razões 
e/ou circunstâncias que devem contribuir para a fixação da coima em concreto, em violação ao que na 
lei se dispõe, que exige a indicação dos elementos concretos a ter em conta e do sentido, positivo ou 
negativo, em que tenha sido feita a respectiva valoração (Ac. STA de 16.4.1997).

5ª) O Tribunal a quo errou ao ter entendido não ser necessário referir, descriminando, quais os 
fundamentos da medida da coima aplicada  - e, além disso, quais as averiguações feitas e as provas 
produzidas  - por considerar que tal não importa da fundamentação da decisão, outrossim da convic-
ção sobre a matéria de facto, partindo do principio que “se a lei permite que a indicação dos factos 
imputados à arguida seja feita de forma sumária, muito mais se deve admitir tal situação no âmbito 
da fundamentação”.

6ª) Na verdade, se tal argumentação pode aceitar nos casos em que a coima é fixada pelo mínimo, 
o mesmo não poderá aceitar -se quando aquela fixação ultrapasse, como in casu, aquele valor, sendo 
necessário, nessas circunstâncias, que se cumpra a determinação legal de indicação dos fundamentos 
da medida da coima de modo a que os arguidos possam sindicar a valoração efectuada e se conformem 
com a mesma ou, então, a impugnem.

7ª) Por outro lado, apesar de se reconhecer que a decisão administrativa não é uma sentença, mas 
um acto administrativo, daí não decorre a legitimidade da preterição dos requisitos de fundamentação 
legalmente estabelecidos para esse tipo de actos em geral e, em particular, para os casos de decisões 
administrativas condenatórias para as quais o legislador tipificou um acrescido dever de fundamentação 
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nos artigos 79.º e 27.º do RGIT, contrariamente ao assumido pela douta decisão recorrida, que, assim, 
violou as exigências aí contidas.

8ª) A norma do artigo 98.º do CIRC padece de inconstitucionalidade por violação dos princípios 
da capacidade contributiva, da adequação e da proporcionalidade, ínsitos princípio do Estado de direito 
democrático consagrado no artigo 2.º da Constituição.

9ª). A exigência de prestações patrimoniais a título de pagamento antecipado de imposto devido 
a final, não pode ser feita com base num critério que tenha por referência o “valor de negócios”, nos 
termos do disposto no artigo 98.º do CIRC, abstendo -se de ponderar os elementos negativos que con-
correm para a determinação do lucro tributável.

10ª) De facto, incidindo o tipo de imposto em causa sobre o lucro tributável (artigos 1.º e 3.º do 
CIRC) de determinado período e sendo este forçosamente uma resultante da concorrência do “valor 
das vendas e dos serviços prestados” com o valor dos custos, fica irremediavelmente comprometida a 
idoneidade desse critério como modo de antecipação do imposto, em face de uma inaptidão estrutural 
para antecipar presumivelmente a obrigação tributária por conta da qual se impõe o pagamento, já que 
o mesmo, pelo total desprezo da outra variável do lucro tributável, acaba por se mostrar totalmente 
indiferente à probabilística realização e quantificação do facto tributário complexo, tal como ele se 
mostra assumido no respectivo tipo de imposto.

11ª) Na verdade, a mera ponderação do volume de negócios não pode, em absoluto, considerar -se 
sintomática da existência, e muito menos da respectiva extensão, de uma futura dívida tributária, dado 
que, por maior que seja o valor das vendas e dos serviços prestados, as variações introduzidas pela 
relevância decisiva dos custos na definição da obrigação tributária são susceptíveis de alterar radical-
mente a determinação do imposto devido, e, nessa base, o pressuposto assumido na lei pode determinar 
o cumprimento de uma prestação totalmente à revelia da obrigação por conta da qual é imposto.

12ª) Impõe -se, por isso, reter que a total irrelevância conferida nesta sede ao rendimento, na estrita 
medida em que este possa assumir -se como tributável, redunda na imposição de um critério manifesta-
mente desadequado e desproporcionado em face da composição da obrigação fiscal por conta da qual 
se exige a prestação em causa, sem que o mesmo possa justificar -se sob a óptica da sua necessidade.

13ª) De facto, ao determinar um pagamento antecipado do imposto com base no rendimento 
ilíquido, a norma em crise acaba por revelar -se manifestamente alheia ao critério substancial de con-
formação do lucro tributável como defínens da obrigação de imposto, abstraindo do an e do quantum 
que esta pode expressar.

14ª) Por isso, o parâmetro que serve de base ao cálculo do pagamento especial por conta não é só 
qualitativamente desajustado ao pressuposto do imposto, como também se afigura quantitativamente 
indiferente à sua presumível extensão, o que determina, semel pro semper, a existência de uma abstracta 
desproporcionalidade em relação à capacidade contributiva que pode ser imputada ao sujeito passivo e, 
a final, à efectiva composição da obrigação tributária emergente, violando -se desse modo os princípios 
da capacidade contributiva, da adequação e da proporcionalidade, ínsitos princípio do Estado de direito 
democrático consagrado no artigo 2.º da Constituição.

15ª) Por outro lado, o regime legal constante do artigo 98.º do CIRC conjugado com o disposto no 
artigo 87.º do mesmo diploma, também é inconstitucional ao impedir o reembolso imediato dos créditos 
do sujeito passivo sobre o Estado quando o pagamento antecipado a esse título seja superior ao montante 
devido a final, fazendo depender esse “reembolso” de futuras vicissitudes. O que traduz um manifesto 
“enriquecimento sem causa” por parte do Estado (cfr. Sentencia do Tribunal Supremo de Espanha, de 
12 de Novembro de 1993), ou um “empréstimo forçado” de índole manifestamente confiscatória, em 
violação do princípio da capacidade contributiva e do princípio da proporcionalidade.

16ª) Perante a inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento especial por conta, só por 
si e também quando conjugada com o disposto no artigo 87.º do CIRC, atendendo à sua previsão abs-
tracta, e levando em atenção o direito de resistência dos contribuintes previsto no artigo 103.º, n.º 3, 
da CRP, não pode ter -se por verificada a prática de qualquer infracção, devendo o Tribunal revogar a 
decisão recorrida.

Termos em que e nos mais de direito se requer a V.ªs Exas que na procedência do presente recurso 
seja revogada a sentença recorrida e consequentemente, proferido douto acórdão que julgue o recurso 
de contra -ordenação provido, com todas as legais consequências.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 155/157 no qual defende o não recebimento do 
recurso por inverificação dos pressupostos previstos no artº 73º, n.º 2 do RGCO.

3. Colhidos os autos cumpre agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º) A recorrente, “Carrega & Aleluia, Ldª.”, Contribuinte Fiscal n.º 500812055, não procedeu, ao 

pagamento especial por conta, no período 2003/09, no valor de 205,60;
2º) Por via dessa conduta referida foi levantado auto de notícia em 08/10/2007.
3º) Foi remetida notificação à arguida, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 70º do RGIT.
4º) A decisão recorrida foi proferida em 28/04/2008.
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5. Antes de mais cabe apreciar se ocorrem ou não os pressupostos legais para admissão do recurso.
5.1. O artº 83º, n.º 1 do RGIT dispõe o seguinte:
“1. O arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1ª ins-

tância para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um 
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância e não for aplicada sanção acessória”.

Ora, o valor da coima aplicada  - 205,60 euros – é inferior a um quarto da alçada fixada para 
os tribunais judiciais de 1ª instância (5.000 euros – artº. 24º, n.º 1 da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro), 
sendo certo que também não foi aplicada qualquer sanção acessória. Sendo assim, o recurso seria 
legalmente inadmissível.

Porém, este Supremo Tribunal tem vindo a admitir de forma reiterada a aplicação subsidiária, em 
matéria de contra -ordenações de natureza tributária, “ex vi” artº 3º, alínea b) do RGIT, do disposto no 
artº 73º do RGCO, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que dispõe o seguinte:

“1. Pode recorrer -se para a relação da sentença ou do despacho judicial proferidos nos termos 
do artigo 64º quando:

a) For aplicada ao arguido uma coima superior a 249,40 €;
b) A condenação do arguido abranger sanções acessórias;
c) O arguido for absolvido ou o processo for arquivado em casos em que a autoridade adminis-

trativa tenha aplicado uma coima superior a 249,40€ ou em que tal coima tenha sido reclamada pelo 
Ministério Público;

d) A impugnação judicial for rejeitada;
e) O tribunal decidir através de despacho não obstante o recorrente se ter oposto a tal.

2. Para além dos casos enunciados no número anterior, poderá a relação, a requerimento do 
arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da sentença quando tal se afigure manifestamente 
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência”.

(No sentido de tal admissibilidade, entre muitos outros, v. os acórdãos de 30.06.10 – Processo 
n.º 0164/10; 28.04.10 - Processo n.º 0777/09; 03.02.10  -Processo 01102/09; 25.03.09  -Processo 
n.º 0106/09; 20.06.07 – Processo n.º 0411/07; 01.06.11 – Processo n.º 0312/11; 08.06.2011 – Processo 
n.º 0420/11 e 29.06.11 – Processo n.º 0313/11).

5.2. De acordo com o n.º 2 do citado artº 73º, são dois os requisitos para a admissão do recurso:
a) manifesta necessidade para melhoria da aplicação do direito;
b)manifesta necessidade para a promoção da uniformidade da jurisprudência.
Relativamente ao primeiro requisito  - o que a recorrente invoca como fundamento da admissão 

do recurso  -, o acórdão de 25.03.09  - Processo n.º 0106/09, resume o entendimento deste STA, nos 
seguintes termos:

“A expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele artº. 73.º, n.º 2, do RGCO deve 
interpretar -se como abrangendo todas as situações em que há «erros claros na decisão judicial» (Neste 
sentido, pode ver -se o citado acórdão do STA de 20 -6 -2007, recurso n.º 411/07), situações essas em 
que, à face de entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem jurídica 
a decisão recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”. 0106/09

E, no acórdão de 20.06.07  - Processo n.º 0411/07, havia também já ficado escrito o seguinte:
“E, dado o escopo referido  - válvula de segurança do sistema  - ele não deve restringir -se, ao 

contrário do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões de 
interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente ditas.

Antes deve admitir -se em termos de “permitir o controle jurisdicional dos casos em que haja erros 
claros na decisão judicial ou seja comprovadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja 
perante uma manifesta violação do direito”.

Repetindo esta doutrina, escreveu -se também no acórdão de 08.06.2011:
“Ora, tem a jurisprudência deste Supremo Tribunal entendido que a aceitação do recurso visando 

a melhoria da aplicação do direito em processo de contra -ordenação fiscal «não deve restringir -se, ao 
contrário do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões de 
interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente dita”. Antes deve admitir -se em termos de 
“permitir o controle jurisdicional dos casos em que haja erros claros na decisão judicial ou seja com-
provadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante uma manifesta violação do 
direito”.» (Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos de 30/9/09, Processo. n.º 0529/09, de 15.04.2009 
– Processo n.º 0105/09 e 29.04.2009 – Processo n.º 0331/09).

Porém, como também se salienta no Acórdão da Relação de Guimarães de 08.11.2004 – Processo 
n.º 1073/04 -1 este recurso não visa a superação da ilegalidade resultante de uma errada aplicação do 
direito, nem a correcção desta através da decisão do tribunal superior que legislador se refere em tal dis-
posição legal, pois que se tal quisesse, bastava -lhe conferir o direito ao recurso em termos mais amplos.

Fazendo apelo ao argumento literal vemos que o legislador aplicou a expressão “melhoria da 
aplicação”, em vez de, por exemplo “uma melhor aplicação”, o que introduz um significado de estabi-
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lidade da melhora, uma “mudança para melhor”, não se tratando, pois, apenas de melhorar, mas de 
conseguir que a melhora passe a ser a norma.

Por outro lado, em articulação, foi usada a expressão “manifestamente necessário”, o que in-
culca a ideia de que não se trata apenas de conseguir uma “melhoria” na aplicação do direito, mas 
de limitá -lo aos casos de isso ser manifestamente necessário, acrescentando -se assim, a um critério 
de necessidade, uma circunstância de premência, de avultamento do desacerto.

Se assim é, podemos concluir que é de aceitar o recurso quando na decisão recorrida o erro 
avultar de forma categórica e, pela dignidade da questão, pelos importantes reflexos materiais que a 
solução desta comporte para os por ela visados e generalidade que importe na aplicação do direito, 
seja inexoravelmente preciso corrigir aquele.

Também este Supremo Tribunal vem entendendo que não se verifica uma situação de manifesta 
necessidade de admissão do recurso para melhoria da aplicação do direito quando a decisão recor-
rida, adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre a densidade da «descrição sumária 
dos factos» que deve constar da decisão de aplicação de coima. (Neste sentido, entre outros, v. os 
Acórdãos de 29.04.2009, de 15.04.2009 e 15.04.2009 – Processos nºs 0331/09, 0105/09 e 103/09, 
respectivamente).

No caso dos autos, sendo sabido, como, aliás, faz notar o recorrente, que existe divergência 
jurisprudencial sobre a questão da descrição sumária dos factos na decisão de aplicação de coima, 
existindo arestos que se satisfazem com meras referências sintéticas aos factos e outros exigem maior 
discriminação e precisão dos factos, o Mmº Juiz recorrido seguiu a corrente jurisprudencial mais 
exigente. Sendo assim, e seguindo -se aqui a jurisprudência desde Supremo Tribunal, entende -se que, 
no caso concreto, não se justifica legalmente o recurso”.

5.3. Regressando agora ao caso dos autos, temos que a recorrente, nas alegações de recurso de 
aplicação da coima, invocou a nulidade daquela decisão com fundamento na violação dos artºs 63º e 
79º do RGIT. Isto porque, em seu entender, a decisão de aplicação da coima não descreveu sumaria-
mente quais os factos dentre os constantes do auto de notícia que reproduziu no relatório da decisão, 
que considerou provados.

Por outro lado, não foram fixados os elementos e as circunstâncias concretas que se consideraram 
para a fixação do montante da coima.

A decisão agora recorrida considerou que “da análise do conteúdo da decisão que aplicou a 
coima, que consta dos factos considerados provados, resulta que ali são enumerados todos os elementos 
exigidos pelo artº 79º do RGIT”.

Por outro lado, quanto aos elementos que contribuíram para a fixação da coima, a sentença 
pronunciou -se nos seguintes termos:

“Essencial é que se refiram quais os factos que se consideram provados e quais as provas em 
que se fundou tal convicção e tais elementos vêm expressamente referidos na decisão em crise: pode 
aceitar -se que a fundamentação é muito sumária mas tal não invalida pois se a lei permite que a 
indicação dos factos imputados à arguida seja de forma sumária, muito mais se deve admitir tal 
situação no âmbito da fundamentação.

Assim tem vindo a decidir a nossa jurisprudência: “A decisão administrativa que aplica uma 
coima não é uma sentença nem se lhe pode equiparar, não lhe sendo, por isso, aplicável o disposto 
no artº 379º do Código de Processo Penal”;”A exigência de fundamentação basta -se, no que toca a 
esta decisão, com a descrição do facto delituoso e a indicação da norma sancionatória. A exigência 
da indicação das provas obtidas é satisfeita quando na “proposta de decisão” que precede a decisão 
se faz a elas alusão”. “O artº 58º, n.º 1, alínea b) do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, não 
exclui que a indicação das provas se possa fazer por remissão”.

No mesmo sentido, a nível doutrinal, conferir Simas Santos e Lopes de Sousa, “Contra -Ordenações, 
anotações ao Regime Geral”

5.4. No recurso agora interposto para este Supremo Tribunal a recorrente veio afirmar expressa-
mente que no presente recurso pretende contestar a interpretação dada pela decisão recorrida aos artºs 79º 
e 27º do RGIT, bem como discutir a inconstitucionalidade da norma do artº 98º do CIRC convocando 
argumentos não anteriormente reflectidos na jurisprudência.

Porém, tal como acima ficou referido, o recurso previsto no citado artº 73º, n.º 2, só é legalmente 
admissível nos casos em que estejam em causa questões de interpretação ou aplicação de regra jurí-
dica ou naqueles em que for necessário o controle jurisdicional em virtude de erros claros na decisão 
judicial ou em que seja comprovadamente duvidosa a solução jurídica ou em que se esteja perante uma 
manifesta violação do direito.

Ora, a decisão recorrida apreciou os factos e aplicou -lhes o direito pertinente louvando -se em 
doutrina e jurisprudência. Ainda que, porventura de possa ter entendimento jurídico sobre a matéria, 
a verdade é que não estamos perante clamorosa violação do direito ou erro crasso de interpretação 
justificadora da admissibilidade do recurso excepcional do citado artº 73º, n.º 2.
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Aliás, no caso de aplicação de sanção de valor mínimo ou próximo dele se pronunciou já este 
STA, entre outros, no acórdão de 20.01.2010, proferido no Processo n.º 01037/09, em sentido que foi 
seguido na decisão recorrida.

5.5. Não sendo, portanto, admissível o recurso, a questão de inconstitu -cionalidade, que até nem 
foi anteriormente invocada nos autos, não pode ser apreciada, pois os tribunais não se debruçam sobre 
questões teóricas, antes sobre os casos concretos que são submetidos à sua apreciação.

6. Nestes termos e pelo exposto, decide -se não admitir o recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Processo n.º 245/11 -30.
Recorrente: Rosa Maria Ferreira dos Reis.
Recorrido: Fazenda Pública e Outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A Recorrente ROSA MARIA FERREIRA DOS REIS, notificada do acórdão que nestes autos 
foi proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, em 18/01/2012, negando provimento ao recurso 
jurisdicional que interpusera da decisão do TAF do Porto, na qual, por sua vez, se absolvera a Fazenda 
Pública da instância de embargos de terceiro deduzidos contra o acto de compensação realizado no 
âmbito de processo de execução fiscal, veio, através do requerimento de fls. 195 e segs. arguir a nuli-
dade desse acórdão por omissão de pronúncia e, para o caso de se julgar inverificada essa nulidade, 
pedir a sua aclaração.

A Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 203 e segs., pugnando pelo inde-
ferimento da pretensão formulada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em conferência.
Começando pela análise da nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, prevista no art.º 125.º 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário, convém realçar que a mesma está directamente 
relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo Civil, segundo o qual 
«o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras». Daí que a omissão de pronúncia 
só exista quando o tribunal deixe, em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas 
pelas partes, isto é, os problemas concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de 
apreciar razões, argumentos, raciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em 
sustentação do seu ponto de vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valor valer o seu 
ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar 
todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

Segundo a ora Requerente, o acórdão padece de omissão de pronúncia porque, em síntese, não 
explicitou devidamente, face ao teor da argumentação expendida ao longo das suas alegações de recurso, 
as razões da inadmissibilidade dos embargos de terceiro e da aplicabilidade da figura da reclamação.

Segundo ela, o acórdão «não disse  - ou, pelo menos, não o disse com clareza  - por que razão 
se aplica o mecanismo da reclamação aos casos em que a alguém, que não é parte no processo de 
execução fiscal, é subtraído o seu património para pagar uma dívida de terceiro, e não se aplica, a 
tal caso, o mecanismo do embargo de terceiro. (...) Ao não apreciar (e explicar) as razões por que se 
aplica a figura da reclamação, e não a do embargo de terceiro, àquele que não é parte no processo 
e lhe é subtraído o que é seu, em processo executivo em que não é parte, este Alto Tribunal omitiu 
pronúncia, violando assim o disposto nos arts. 668º, 1, d), 716.º e 731.º do CPC.». Mais sustenta que 
o «Tribunal deveria ter explicado por que é que aquele que nada deve no credor do executado, tem 
menores — muito menores ou, quiçá, nenhumas!  - garantias de defesa que este. Como não foi dada 
tal resposta, também, nesta parte, houve omissão de pronúncia (...)».

Ora, no caso sub judice, a questão colocada pela Recorrente no recurso interposto para o STA 
da decisão proferida no âmbito dos presentes embargos de terceiro, traduzia -se no erro de julgamento 
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em matéria de direito que imputou a essa decisão por nela se ter absolvido a Fazenda Pública da ins-
tância com fundamento em erro na forma de processo utilizado pelo cônjuge do executado para obter 
a anulação do acto de compensação praticado na execução, pois, na sua perspectiva, a decisão teria 
feito uma errada aplicação e interpretação da lei ao julgar que os embargos de terceiro não eram o 
meio processual adequado para o cônjuge atacar o acto de compensação e que devia ter sido utilizada 
a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT.

O referido acórdão, analisando a questão colocada, julgou que a decisão não padecia do imputado 
erro de julgamento, dado que constituindo «o acto de compensação um acto jurídico de extinção do 
crédito tributário, o mesmo não representa nem consubstancia um acto de penhora ou de apreensão 
de bens, nem desempenha, sequer, esse papel. Pelo que não pode ser objecto de embargos de terceiro, 
pois, como se viu, esse meio processual destina -se a reagir contra um acto de arresto, penhora ou 
diligência, judicialmente ordenada, de apreensão ou entrega de bens, e fundamenta -se numa posse ou 
direito incompatível com a realização ou o âmbito dessa diligência.

Assim sendo, o acto lesivo de compensação de créditos, praticado no âmbito do processo execu-
tivo, deve ser atacado através de reclamação para tribunal, nos termos previstos no artigo 276.º do 
CPPT (...).

Na verdade, o artigo 276.º não restringe nem limita o uso desse meio processual ao executado, 
antes indica, de forma expressa, que a reclamação pode ser utilizada por quem não seja executado, 
desde que o acto afecte os seus direitos ou interesses legítimos.

Por outro lado, e como é sabido, as normas dos artigos 95.º n.º 1 e 103.º n.º 2 da Lei Geral Tribu-
tária – que garantem aos interessados o direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus 
direitos e interesses legalmente protegidos – conferem legitimidade para reclamar de actos praticados 
na execução fiscal a todo e qualquer interessado que veja os seus direitos e interesse legítimos lesados 
nesse processo. Aliás, se a norma contida no artigo 267º do CPPT fosse interpretado no sentido de não 
conferir legitimidade a terceiros, designadamente ao cônjuge do executado, para reclamar de actos 
que afectam os seus direitos e interesses legítimos, ela seria, na referida interpretação, inconstitucional 
por violação do artigo 268.º n.º4 do Constituição da República Portuguesa, dado que este preceito 
garante a qualquer pessoa o direito de impugnação contenciosa de quaisquer actos da administração 
que lesem os seus direitos ou interesses legítimos. (...)

E dispondo tanto o executado como todos os interessados de igual prazo para utilizar este meio 
de defesa (10 dias contados da data da notificação do acto lesivo ao interessado – cfr. art.º 277.º do 
CPPT), não se vislumbra como pode ocorrer a invocada inconstitucionalidade por diminuição de 
garantias do terceiro relativamente ao executado.

A decisão recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, não merecendo, quanto a este 
aspecto, qualquer censura.

E porque também ajuizou bem quando conclui que era inviável a convolação na forma processual 
adequada, na medida em que essa convolação representaria um acto inútil face à extemporaneidade da 
reclamação – [segundo a materialidade fáctica apurada e que não vem questionada, a ora recorrente 
foi notificada em 23.09.2005 do acto de compensação e deduziu os embargos em 21.10.2005, ou seja, 
muito tempo após o término do prazo de 10 dias que a lei dá para deduzir reclamação do acto do órgão 
da execução fiscal] – não pode obter qualquer provimento o recurso.».

Donde resulta que no acórdão em apreço se apreciou e decidiu a questão controvertida, ainda que 
numa perspectiva divergente da defendida pela Embargante/Recorrente, que não viu, assim, acolhida 
a sua argumentação. Mas, como se viu, o facto de não ter dissecado todas as razões em que aquela se 
apoiara para sustentar a sua tese e pretensão, não constitui omissão de pronúncia.

Saber se decidiu bem ou mal é problema que extravasa do âmbito da validade formal do acórdão 
em questão e que contende já com a sua validade substancial, por eventual erro de julgamento cometido, 
o qual só em sede recurso jurisdicional pode ser discutido, caso fosse admissível.

Termos em que não se verifica a citada nulidade.
Quanto à pretendida aclaração do acórdão, alega a Requerente que os mencionados aspectos devem 

ser agora aclarados, por uma desenvolvida apreciação dessa argumentação, pois «estamos perante uma 
decisão manifestamente ilegal, e inconstitucional, decisão que sufragou uma decisão administrativa 
que violou o direito da Recorrente ao reembolso do que, em mais que o devido, pagou de impostos à 
Fazenda Pública. Essa quantia paga a mais integrava o activo patrimonial bruto da Recorrente, e daí 
foi subtraída, por um acto administrativo denominado compensação, essa quantia paga a mais. (...).

(...) “In Casu” parece que o Tribunal recorrido, bem como este Alto Tribunal, entendeu que a 
Recorrente só podia defender o seu património pela via incidental (reclamação) e não pela via da acção 
(ou o equivalente embargo de terceiro), direito que assim lhe recusado ou não reconhecido.

Esta situação deverá ser devidamente esclarecida, até por razões que podem transcender o 
caso concreto, nomeadamente pelo seu significado jurisprudencial, repercutível em outras situações 
concretas.
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Por isso, este Alto Tribunal deverá esclarecer se foi entendido ou não, não só na decisão recorrida 
como na decisão sob reclamação, que:

−  - Numa situação em que alguém, sendo casado em regime de separação com um devedor de dividas 
fiscais, mas nada devendo à Fazenda Pública e dela sendo credor, está sujeito ao exercício, por parte desta, 
do direito potestativo à compensação, e, no caso de se entender que está, qual o fundamento ou razão.

− o direito ao reembolso do que foi pago a mais, em IRS, integra ou não o activo patrimonial do 
contribuinte que pagou a mais, e se esse activo tem ou não a tutela dos direitos patrimoniais e proces-
suais pertinentes, em que estes últimos são os direitos de defesa pela via da acção e da excepção (e até 
a acção directa em caso de necessidade), e não por mera reclamação incidental.

Estes esclarecimentos são aqui pedidos não apenas por razões pessoais (sem que, com isto, se 
pretenda dizer que à Recorrente seja indiferente o resultado deste recurso), mas, sobretudo, por razões 
morais e normativas.

Na verdade, qualquer cidadão tem o direito de lutar acerrimamente pela defesa do que pensa 
ser seu direito. Mas tem um dever bem maior  - ética ou moralmente indeclinável  - de lutar por esse 
direito, quando essa defesa intensa pode contribuir para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico 
concreto, para que este seja uma autêntica ordem justa.

No caso presente, com ressalva do muito respeito devido, mas sem quaisquer hesitações ou dú-
vida, as decisões em apreço são manifestamente inconstitucionais e ilegais, e até decorrem de dois 
graves erros metódicos: o primeiro da descuração da matéria de facto  - ainda que como mera hipótese 
 - porque no facto está sempre o “prius”; o segundo das omissões de pronúncia referidas, cuja análise 
critica teria proporcionado outras perspectivas.

Por isso, e a vários títulos, é uma decisão injusta.(...)».
Como se sabe, o pedido de aclaração a que se refere o artigo 669º, n.º 1, alínea a), do CPC, aplicável 

ao acórdão em questão por força do disposto nos artigos 716º e 732.º do CPC, tem de fundamentar -se 
em alegação, devidamente demonstrada e aceite, de obscuridade ou ambiguidade terminológica ou 
de sentido do decidido, sendo que a decisão só é obscura quando contém algum passo cujo sentido 
seja ininteligível, não se compreendendo o que se quis dizer, e ambígua quando alguma passagem 
se preste a interpretações diferentes ou não se perceba ao certo o pensamento do julgador. Ou seja, o 
requerimento de aclaração só pode ser atendido no caso de se constatar a existência de um vício que 
prejudique a compreensão do acórdão.

Ora, o acórdão é absolutamente inequívoco na sua motivação, explicando, de forma clara, as 
razões por que se concluiu pela inexistência de erro de julgamento na decisão recorrida, não contendo 
qualquer passo cujo sentido seja ininteligível ou que se preste a interpretações diversas.

Não se nos afigura, portanto, que ocorra qualquer obscuridade ou ambiguidade que importe es-
clarecer, não sendo o pedido de aclaração o meio processual adequado para obter o reexame da matéria 
apreciada ou para reagir contra eventuais erros de julgamento, sabido que o ter -se decidido bem ou mal 
é coisa totalmente diversa da existência de obscuridade ou ambiguidade do acórdão.

E não servindo o instituto da «aclaração» para se produzirem críticas ao decidido e obter uma mais 
ampla ou desenvolvida fundamentação, para se produzirem exercícios intelectuais por mais atraentes 
que possam ser ou para o tribunal emitir parecer sobre hipotéticas questões, raciocínios e argumentações 
com vista ao aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, impõe -se indeferir o requerido.

Nestes termos, acorda -se em desatender tanto a arguição de nulidade do acórdão como o pedido 
de aclaração.

Custas do incidente a cargo da requerente, fixando -se a taxa de justiça em 2 (duas) UC.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Juros de mora por indemnização devida por responsabilidade extracontratual. Sujei-
ção a IRS.

Sumário:

 I — Os juros de mora não são tributáveis em sede IRS quando forem atribuídos no 
âmbito de uma indemnização devida por responsabilidade civil extracontratual e 
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na medida em que se destinem a compensar os danos decorrentes da desvalorização 
monetária ocorrida entre o surgimento da lesão e o efectivo ressarcimento desta.

 II — Todavia, tais juros de mora já serão tributáveis em sede de IRS, se o valor da 
indemnização foi corrigido monetariamente.

 III — Neste caso, a tributação não viola o principio constitucional da igualdade, uma vez 
que o montante dos juros não poderá ser perspectivado como expressão monetária 
da indemnização.

Processo n.º 245/12 -30.
Recorrentes: A……………….. e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A…………………….. e B………………………, melhor identificados nos autos, vêm recorrer 
da decisão do TAF do Porto que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida contra 
a liquidação adicional e respectivos juros compensatórios, referente ao ano de 2000, no montante global 
de € 30.488,88, apresentando, para o efeito, alegações nas quais concluem:

Iª). A indemnização por lucro cessante não foi fixada com correcção monetária, mas sim com 
base em valores constantes por referência ao valor nominal do rendimento auferido pelo lesado à data 
do acidente.

IIª). A indemnização fixada por sentença proferida em 29 de Outubro de 2001 foi determinada por 
referência à data do acidente ocorrido em 4 de Março de 1997 ou seja, mais de nove anos antes.

IIIª). Os juros legais desde a citação são, evidentemente, juros moratórios.
IVª). Como tal, a obrigação do seu pagamento não visa remunerar o capital sobre o qual incidem, 

mas sim indemnizar o credor pelo atraso no seu pagamento (indemnização pela mora  - cf. artigo 806º, 
n.º 1 do Código Civil).

Vª). Isto é, os juros de mora não são, dogmaticamente um rendimento de aplicação de um deter-
minado capital, mas sim o critério legal fixado supletivamente pelo legislador para indemnizar a mora 
no cumprimento de obrigações pecuniárias e como tal os juros de mora devem ser equiparados ao 
respectivo capital em dívida, uma vez que visam reintegrá -lo, pois a indemnização visa repor o lesado 
na situação anterior à lesão  - cfr. 566º, nº2 do Código Civil.

VIª). Por isso, os juros de mora (ou indemnizatórios) são uma componente do próprio capital (da 
obrigação pecuniária em causa) na medida em que o reintegram pelo atraso indevido no seu pagamento: 
não são, pois, rendimento, mas sim património.

VIIª). Tais juros não são contemplados, pois, na previsão do artigo 5º, nºs 1 e 2 alínea g) do CIRS, 
sendo nesse exacto sentido que tal norma deve ser interpretada.

VIIIª). A interpretação aposta (que admita que tais juros constituem rendimento sujeito a incidência 
e tributáveis em sede de IRS), conduziria a inconstitucionalidade material de tais normas, por violação 
dos princípios da igualdade dos cidadãos perante a lei, da justiça do sistema fiscal e da contribuição deste 
para uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza, diminuição das desigualdades e contribuição 
para a igualdade, consagrados nos artigos 13º, 103º, n.º 1 e 104º nºs 1 e 3 da Constituição da República 
Portuguesa, inconstitucionalidade que também aqui expressamente se invoca.

XIª). A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e aplicação a norma constante do arti-
go 5º, nºs 1 e 2, alínea g) do CIRS, devendo ser revogado e substituído por outra que julgue totalmente 
procedente a impugnação e anule também quanto a esse aspecto a liquidação.

II  - Não foram apresentadas contra alegações.
III - O MP emitiu parecer no sentido que o recurso não merece provimento devendo ser confirmada 

a sentença impugnada.
IV  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Correu termos no Tribunal Judicial de Vila do Conde, sob o n.º 117/1994, acção de processo 

sumário, no qual era Autor, o Impugnante marido, A……………………, e Réus, Renault V.I. (Veículos 
Comerciais), Ldª. e Sociedade Portuguesa de Seguros, na qual foi proferida sentença transitada em 
julgado em 03.04.2003 e da qual consta, entre o mais, o seguinte:

“[…] Dos factos provados resulta que, em consequência do acidente e para tratamento das lesões 
dele directamente resultantes, o Autor perdeu de ganhar a Importância de 11 800 000$00.

O veículo TS ficou totalmente destruído, o qual valia 815 000$00.
Assim, o Autor tem direito a ser ressarcido deste prejuízo através de uma quantia indemnizatória 

que se fixa no valor de esc. 12 615 000$00 (doze milhões, seiscentos e quinze escudos).
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[…] Resulta igualmente provado que, por força das lesões sofridas e directamente resultantes do 
acidente, o Autor ficou afectado com uma Incapacidade Permanente Parcial (IPP) para o trabalho, 
emergente de deficiência da clavícula, equivalente a 75% na Tabela Nacional de Incapacidades.

Provou -se, ainda, que as lesões sofridas implicam uma impossibilidade para o Autor para o 
exercício da sua profissão […].

Nos termos do Artº. 562º, n.º 2 do Código Civil encontra -se consagrada a ressarcibilidade dos 
danos futuros […].

[...] Na sequência de tal entendimento, a jurisprudência tem decidido que, nestes casos a indem-
nização deve ser calculada tendo em atenção o tempo provável de vida activa da vítima, de forma a 
representar um capital produtor do rendimento que cubra a diferença entre a situação anterior e a 
actual.

[...] Entendemos, no entanto, que o tempo decorrido desde que foi proferido este acórdão, obriga 
a um esforço de actualização da taxa de juro  - tendo em conta a redução que estas têm vindo a sofrer, 
bem como o facto de ser notória a estabilidade em baixa da inflação  - que se entende ser de 4%.

Entende -se assim que a taxa de juro deve funcionar como elemento constante nas operações de 
cálculo a efectuar.

Já no que respeita ao limite da vida activa [...] o STJ tem vindo a fixar os 65 anos de idade.
[...] No caso em apreço, o Autor tinha 47 anos à data da ocorrência do acidente tendo, dessa 

forma, cerca de 18 anos de vida activa pela frente — tendo em conta o limite de 65 anos de idade 
supra considerado.

Aquando do acidente o Autor auferia um vencimento líquido mensal equivalente a 
Esc. 200 000$00.

Sendo a IPP sofrida de 75%, o Autor deveria ver garantida uma prestação anual de 
Esc. 1 800 000$00.

Encontradas as constantes necessárias para o cálculo da indemnização, cumpre lançar mão da 
fórmula que nos é dada pela jurisprudência como instrumento de trabalho […]:

C= Px (1/i)  - ((1+i)/ (1/+i) n x i)+P x(1+i)  -n

Em que “C”corresponde ao capital a depositar no 1º ano;
“P”à prestação a aplicar anualmente,
“i”a taxa de juro a aplicar;
“n”o número de anos em que a prestação se manterá.

A tal fórmula, e no que respeita à definição da taxa de juro, será necessário introduzir determinados 
factores de correcção resultantes da inflação ou expectativas de promoção profissional que implicam 
variações nas retribuições mensais ao longo da vida do lesado, em que a taxa de juro, representada 
por “i” será igual a 4% […].

Assim, para efectuar o cálculo de «P», anteriormente referido:
P= 200 000$00 x 12 meses x 0,75
P = 1 800 000$00
A prestação a pagar anualmente será de Esc. 1 800 000$00.
C= 1 800 000$00 x (1/0,04)  - ((1+0,04)/(1+0,04)18 x 0,04)) + 1 800 000$00 x (1+0,04) 18

C= 1 800 000$00 x (25)  - (1,04)/1,04 18 x 0,004)))+1 800 000$00 x 1,04 18

C= 1 800 000$00 x (25) - (1,04/0,0810326))+ 1 800 000$00 x 1, 04 18

C= 1 800 000$00 x 12,1 65659+ 1 800 000$00 x 1,0418
C= 23698186 x 1,4 18

C= 23698186 x 0,4936281
C= 23 698 187
Em conclusão, da combinação dos factores enunciados e do recurso à fórmula exposta atingimos 

o valor da quantia a depositar como sendo equivalente a Esc. 23 698 187$00.
Haverá, no entanto, que ter em conta que esta fórmula não ultrapassa a condição de mero ins-

trumento de trabalho […].
[…] Não poderemos, não obstante, de adaptar casuisticamente tais modelos, introduzindo as 

correcções exigidas, pelas circunstâncias de cada caso.
[...] Assim, […] entende -se ser equitativamente justa uma indemnização equivalente a 

Esc. 24.000.000$00 pelos danos futuros traduzidos na perda da capacidade de ganho.
No que respeita aos danos não patrimoniais […]
Atendendo aos critérios oferecidos pelo art. 494º, que são o grau de culpabilidade do agente 

responsável pelo acidente — culpa exclusiva a situação económica dos envolvidos — o Autor aceitava 
adjudicações de moradias e outras obras de construção e ganhava 200.000$00/mês  -, a incidência 
das lesões, o desgosto derivado da sua deficiência física, entende -se como equitativamente justa uma 
indemnização no montante de Esc. 3 000.000$00 (três milhões de escudos).
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Ao montante da indemnização por danos patrimoniais acrescem juros a contar da citação 
(Art. 805.º, n.º 3 e 806.º, n.º 1 do Código Civil), à taxa legal de 15%, e de 10% a partir de 30/09/05 até 
dia 17 de Abril de 1999 (Art. 559º do Código Civil e Portaria 1171/95, de 25 de Setembro). A partir 
de 17 de Abril de 1999, estes juros serão computados à taxa legal de 7% ao ano (Portaria n.º 263/99, 
de 12 de Abril).

A quantia respeitante a danos não patrimoniais, e atendendo a que esta se fixou tendo em conta 
a data mais recente que pôde ser atendida pelo tribunal, encontrando -se, nessa medida, actualizada, 
sendo que a obrigação pecuniária (no sentido de obrigação traduzida em dinheiro) só neste momento 
se constitui os juros serão contabilizados à taxa legal de 7%, a contar da presente decisão.

[…]
Pelo exposto:
Julgo a presente acção parcialmente procedente por provada e, consequentemente, condeno os 

Réus E…………………., Sociedade Portuguesa de Seguros, SA e Renault Portugal, Lda. a pagar ao 
Autor A………………., as seguintes quantias:

A título de danos patrimoniais:
 - A quantia de Esc. 12 615 000$00 (doze milhões, seiscentos e quinze escudos), relativa ao valor 

da viatura destruída e à importância que o Autor deixou de ganhar desde Maio de 1994 a Abril de 
1999;

 - A título de danos futuros (lucro cessante) — IPP — a quantia de Esc. 24 000.000$00 (vinte e 
quatro milhões de escudos);

A título de danos morais
 - A quantia de Esc. 3.000.000$00 (três milhões de escudos).
Num total global de Esc. 39 615 000$00 (trinta e nove milhões, seiscentos e quinze mil escudos).
A quantia referida será paga pela seguradora, até ao montante fixado para o contrato de seguro 

obrigatório, e a restante quantia, pelo civilmente responsável.
Acrescidos de juros legais devidos desde a citação, no que respeita aos danos patrimoniais e à 

taxa legal de 15% e a partir de 30/09/95 de 10% ao ano a partir até 17 de Abril de 1999 (Art. 559º 
do Código Civil e Portaria 1171/95 de 25 de Setembro) e, a partir de 17 de Abril de 1999, estes juros 
serão computados à taxa legal de 7% ao ano (Portaria n.º 263/99, de 12 de Abril);

[…]
 - cf. doc. de fls. 112 a 136 dos autos.
2º). Consta, entre o mais, do Recibo n.º 2002 177528 - “Quitação Responsabilidade Civil c/Sub-

-rogação” emitido pela Companhia de Seguros Allianz Portugal em nome do Impugnante marido:
“VALOR DA INDEMNIZAÇÃO € 349.854,16 (trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e 

cinquenta e quatro euros e dezasseis cêntimos)
[…]
cfr. sentença proferida na acção sumária nº. 117/94, do 1º Juízo Cível do tribunal de Vila do Conde; 

incluídos juros sobre a quantia de eur. 187.373,43, no valor ilíquido de Eur. 147.516,79; IRS sobre os 
juros (retenção na fonte à taxa de 15%): Eur. 22.127,51; Valor a pagar: Eur. 327.726,65”.  - cfr. doc. de 
fls. 65 do p.a. apenso aos autos.

3º). Consta, entre o mais, do Recibo n.º 2002 195280  - “Quitação Responsabilidade Civil c/Sub-
-rogação” emitido pela Companhia de Seguros Allianz Portugal em nome do Impugnante marido:

“VALOR DA INDEMNIZAÇÃO 611.801,01 (onze mil oitocentos e um euros e um cêntimo)
[..] Relativo a juros contabilizados sobre a quantia de esc. 3. 000.000$ (eur. 14.963,94), que não 

haviam sido considerados no recibo da indemnização anteriormente emitido com o nº. 2002  - 177428; 
IRS sobre os juros (retenção na fonte à taxa de 15%): Eur. 1.770,15; Valor a pagar: Eur. 10.030,86”.

VI. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se os juros pela indemnização de 
24.000.000$00, atribuída ao recorrente a título de lucro cessante estavam ou não sujeitos a tributação 
– artº 5º, n.º 2, alínea g) do CIRS.

A decisão recorrida entendeu que os juros estavam sujeitos a tributação, seguindo jurisprudência 
deste STA, por entender que o valor monetário equivalente à indemnização devida foi fixado atendendo-
-se já aos factores decorrentes da erosão monetária.

Os recorrentes, por sua vez, alegam que a indemnização por lucro cessante não foi fixada com 
correcção monetária, mas sim com base em valores constantes por referência ao valor nominal do 
rendimento auferido pelo lesado à data do acidente e que os juros legais desde a citação são juros 
moratórios.

Assim, a obrigação do seu pagamento não visa remunerar o capital, mas sim indemnizar o credor 
pelo atraso no seu pagamento.

Os juros de mora (ou indemnizatórios) são uma componente do próprio capital (da obrigação 
pecuniária em causa) na medida em que o reintegram pelo atraso indevido no seu pagamento: não são, 
pois, rendimento, mas sim património, não estando, por isso, contemplados na previsão do artigo 5º, 
nºs 1 e 2 alínea g) do CIRS.
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Vejamos então.
No acórdão deste Supremo Tribunal, de 30.04.2008, proferido no Processo n.º 067/08 sobre questão 

semelhante, escreveu -se o seguinte:
“A questão a resolver nos autos é esta: os juros de mora provenientes de uma indemnização fun-

dada em responsabilidade civil extracontratual devem ser consideradas rendimentos de capital, sujeitos 
então à norma de incidência real estabelecida na alínea g) do nº. 2 do artº. 5º do CIRS, logo sujeitos a 
tributação em sede de IRS, ou, ao invés tais juros podem ser equiparados à própria indemnização, para 
efeito do artº. 12º do CIRS, logo não susceptíveis de incidência de IRS?

Este STA, por acórdão de 10/05/2000 (rec. nº. 24.936), considerou que os juros de mora pagos por 
uma seguradora por causa do atraso no pagamento de uma indemnização são um rendimento de capital.

E daí que tenha concluído que “os juros de mora, para efeitos de IRS, e independentemente da 
natureza que se lhes deva reconhecer para efeitos da lei civil, são tratados como um rendimento au-
tónomo, distinto da indemnização de que possam depender”, pelo que “é de concluir pela sujeição a 
IRS dos juros referidos”.

Posteriormente, porém, o TC fez uma distinção em termos que nos parecem equilibrados e absoluta-
mente ajustados, que responde de forma parcialmente diversa à prosseguida no acórdão que vimos citando.

Trazendo à colação os acórdãos do Tribunal Constitucional citados nos autos (acórdãos 170/2003 
e 497/2004), e como bem refere o EPGA, o TC pronunciou -se pela inconstitucionalidade da norma 
constante da alínea g) do n. 1 do art. 6º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singu-
lares (hoje art. 5º) quando interpretada no sentido de serem tributáveis como rendimento os juros que 
forem atribuídos no âmbito de uma indemnização devida por responsabilidade civil extracontratual e 
na medida em que se destinem a compensar os danos decorrentes da desvalorização monetária ocorrida 
entre o surgimento da lesão e o efectivo ressarcimento desta.

Escreveu -se impressivamente naquele primeiro acórdão:
“…Antevê -se como certo que, para quem defenda que, se, numa dada decisão judicial, o valor 

monetário equivalente à indemnização devida a título de responsabilidade civil extracontratual foi fixado 
atendendo -se já aos factores decorrentes da erosão monetária e se, além disso, ficou consagrada a obri-
gação de pagamento de juros sobre aquele valor, contados a partir da citação, o montante equivalente 
a estes últimos não pode perspectivar -se como integrador da denominada «teoria da diferença»  - à qual 
se deverá submeter aquilo que é imposto pelo dever de reparação do dano sofrido em consequência 
da lesão  -, mas sim como uma compensação pela demora no pagamento. E, assim, tendo os juros por 
fonte uma obrigação diversa daquela donde advém do dever de indemnizar, os fundamentos carreados 
e a conclusão ínsita no Acórdão n.º 453/97, já citado, seriam perfeitamente de aceitar.

“Mas, se em causa estiver um caso em que para se alcançar a expressão monetária da indem-
nização se não teve em conta aquilo que alguns designam por «correcção monetária», limitando -se, 
pois, tal expressão monetária à reconstituição da situação que seria a detida pelo lesado caso o evento 
lesivo não tivesse ocorrido, acrescendo, ao assim definido quantum indemnizatório, a condenação do 
responsável nos juros devidos desde a citação, então é plausível entender -se que estes juros têm por 
finalidade fazer acrescer àquele quantum o desvalor verificado em consequência da desvalorização.

“Em casos como esse, o montante dos juros não poderá, pois, deixar de ser perspectivado ainda 
como a expressão monetária da indemnização.

“E, a ser assim, a tributação desse montante a título de rendimentos da categoria E, nos termos 
da alínea g) do n.º 2 do art. 5º do Código de Rendimentos Sobre o Imposto das Pessoas Singulares 
antever -se -ia como violadora do princípio da igualdade, na medida em que a expressão monetária de 
uma indemnização não está sujeita a essa tributação e, afinal, o indicado montante dos juros não deixa 
de fazer parte daquela expressão, sendo certo que a função substancial do valor da indemnização é 
perfeitamente idêntica (é, verdadeiramente, a mesma) da dos juros cujo pagamento foi determinado 
com tal finalidade”.

Vejamos agora o caso concreto.
Tal como se refere na decisão recorrida, a indemnização de 24.000.000$00 correspondente a lucro 

cessante foi calculada atendendo à correcção monetária e sobre a mesma incidiram juros a contar da citação.
E, com efeito, resulta da matéria de facto dada como provada o seguinte:
” Resulta igualmente provado que, por força das lesões sofridas e directamente resultantes do 

acidente, o Autor ficou afectado com uma Incapacidade Permanente Parcial (IPP) para o trabalho, 
emergente de deficiência da clavícula, equivalente a 75% na Tabela Nacional de Incapacidades.

Provou -se, ainda, que as lesões sofridas implicam uma impossibilidade para o Autor para o 
exercício da sua profissão […].

Nos termos do Artº. 562º, n.º 2 do Código Civil encontra -se consagrada a ressarcibilidade dos 
danos futuros […].

[...] Na sequência de tal entendimento, a jurisprudência tem decidido que, nestes casos a indem-
nização deve ser calculada tendo em atenção o tempo provável de vida activa da vítima, de forma a 
representar um capital produtor do rendimento que cubra a diferença entre a situação anterior e a actual.
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[...] Entendemos, no entanto, que o tempo decorrido desde que foi proferido este acórdão, obriga 
a um esforço de actualização da taxa de juro  - tendo em conta a redução que estas têm vindo a sofrer, 
bem como o facto de ser notória a estabilidade em baixa da inflação  - que se entende ser de 4%.

Entende -se assim que a taxa de juro deve funcionar como elemento constante nas operações de 
cálculo a efectuar.

Já no que respeita ao limite da vida activa [...] o STJ tem vindo a fixar os 65 anos de idade.
…Encontradas as constantes necessárias para o cálculo da indemnização, cumpre lançar mão da 

fórmula que nos é dada pela jurisprudência como instrumento de trabalho […]:

C= Px (1/i)  - ((1+i)/ (1/+i) n x i)+P x(1+i)  -n

Em que “C”corresponde ao capital a depositar no 1º ano;
“P”à prestação a aplicar anualmente,
“i”a taxa de juro a aplicar;
“n”o número de anos em que a prestação se manterá.

A tal fórmula, e no que respeita à definição da taxa de juro, será necessário introduzir determinados 
factores de correcção resultantes da inflação ou expectativas de promoção profissional que implicam 
variações nas retribuições mensais ao longo da vida do lesado, em que a taxa de juro, representada por 
“i” será igual a 4% […].

Assim, para efectuar o cálculo de «P», anteriormente referido:
P= 200 000$00 x 12 meses x 0,75
P = 1 800 000$00
A prestação a pagar anualmente será de Esc. 1 800 000$00.
C= 1 800 000$00 x (1/0,04)  - ((1+0,04)/(1+0,04)18 x 0,04)) + 1 800 000$00 x (1+0,04) 18
C= 1 800 000$00 x (25)  - (1,04)/1,04 18 x 0,004)))+1 800 000$00 x 1,04 18
C= 1 800 000$00 x (25) - (1,04/0,0810326))+ 1 800 000$00 x 1, 04 18
C= 1 800 000$00 x 12,1 65659+ 1 800 000$00 x 1,0418
C= 23698186 x 1,4 18
C= 23698186 x 0,4936281
C= 23 698 187
Em conclusão, da combinação dos factores enunciados e do recurso à fórmula exposta atingimos 

o valor da quantia a depositar como sendo equivalente a Esc. 23 698 187$00.
Haverá, no entanto, que ter em conta que esta fórmula não ultrapassa a condição de mero instru-

mento de trabalho […].
[…] Não poderemos, não obstante, de adaptar casuisticamente tais modelos, introduzindo as 

correcções exigidas, pelas circunstâncias de cada caso.
[...] Assim, […] entende -se ser equitativamente justa uma indemnização equivalente a 

Esc. 24.000.000$00 pelos danos futuros traduzidos na perda da capacidade de ganho”.
Esta quantia foi acrescida “de juros legais devidos desde a citação, no que respeita aos danos pa-

trimoniais e à taxa legal de 15% e a partir de 30/09/95 de 10% ao ano a partir até 17 de Abril de 1999 
(Art. 559º do Código Civil e Portaria 1171/95 de 25 de Setembro) e, a partir de 17 de Abril de 1999, 
estes juros serão computados à taxa legal de 7% ao ano (Portaria n.º 263/99, de 12 de Abril)”  - cfr. doc. 
de fls. 112 a 136 dos autos. (facto 1º do probatório)

Sendo assim em face da doutrina deste STA e do Tribunal Constitucional, no caso concreto, os 
juros de mora devem ser considerados como rendimentos de capital, e como tal sujeitos à incidência 
real estabelecida na alínea g) do nº. 2 do art. 5º do CIRS.

E, pelo que acima ficou transcrito, não ocorre nesta situação violação do princípio da igualdade, 
uma vez que houve correcção monetária.

VII. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a sentença 
recorrida.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Graduação de créditos. IRS. Últimos três anos.
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Sumário:

 I — O privilégio imobiliário geral previsto no artigo 111.º do CIRS não abrange o 
imposto relativo ao próprio ano a que respeita a penhora efectuada na execução 
fiscal, dele beneficiando somente o IRS relativo aos três anos anteriores a essa 
penhora.

 II — Pelo que, para esse normativo, relevam os anos a que respeitam os rendimentos 
que justificaram a liquidação do imposto e não o momento em que ele foi posto a 
cobrança.

Processo n.º 268/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Atlantis Investements — STC, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença de 
verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, na parte 
em que não admitiu o crédito reclamado de IRS relativo ao ano de 2005.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Os créditos relativos ao IRS relativo aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário geral 

e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora, 
nos termos do estatuído no artigo 111.º do CIRS;

2. Para aquele normativo relevam os anos a que respeitam os rendimentos que justificaram a 
liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança;

3. Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos 
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art.º 733.º do Código 
Civil);

4. A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não 
implica o afastamento do crédito da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;

5. Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas me-
ras preferências de pagamento, “(...) o seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a 
intervenção no concurso de credores” (Cfr. Salvador da Costa, in “O Concurso de Credores”, 3.ª Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);

6. Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente maioritário do STA 
“O artigo 240.º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os 
credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios” (Cfr. a título de exemplo o 
Acórdão do STA de 18/05/2005, recurso n.º 0612/04, in www.dgsi.pt);

7. Ao não admitir o crédito de IRS relativo ao exercício de 2005, reclamado pela Fazenda pública, 
a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas 
constantes nos arts. 240.º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT e no art.º 111.º do CIRS.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer -se a V.ªs Ex.ªs se dignem julgar PROCE-
DENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora recorrida, 
revogada e substituída por douto Acórdão que admita e gradue os créditos reclamados, de IRS do ano 
de 2005 e respectivos juros, no lugar que lhes competir, tudo com as devidas e legais consequências.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

concedido provimento ao recurso, por entender que assiste inteira razão à Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
A O processo de execução fiscal (PEF) no 32178 -02/100009.8, foi autuado em 2002.01.09 no 

Serviço de Finanças de Grândola, contra Elisabete Maria Afonso da Silva Pereira, por dívidas de IRS 
do exercício de 2000;

B Em 2008.05.29, a estes autos foram apensados os PEF no 2178200201010824, 2178200401000381, 
2178200601011146, 2178200701004255, 2178200701005383, 2178200701016792, 2178200801000594 
e 2178200801002236;

C Nestes autos, através do SIPA (Sistema Informático de Penhoras Automáticas) em 2008.05.09 
foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz predial respectiva da freguesia de Grândola sob o ar-
tigo 48880, descrito na Conservatória do Registo Predial de Grândola sob o no 2099/19950523 (inscrita 
a penhora através da ap. 10 de 2008.06.11);
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D Sobre este prédio incidem também os seguintes ónus ou encargos:
a. Ap. 6 de 1997.11.17  - Hipoteca Voluntária  - Capital: PTE 15.000 000$00  - Montante Máximo 

Assegurado: PTE 20.352 000$00  - Sujeito Activo: Banco Internacional de Crédito, SA, SA (...)  - Garantia 
de empréstimo;  - juro anual: 8,56% acrescido de 2% em caso de mora  - despesas: 600.000$00;

i. Ap. 4 de 2007.10.03  - Transmissão por transferência de Património da ap. 6 de 1997.11.17 
 - Hipoteca Voluntária  - Causa: Fusão  - Sujeito Activo: Banco Espírito Santo, SA (...);

ii. Ap. 5 de 2007.10.03  - Transmissão de Crédito  - da ap. 6 de 1997.11.17  - Hipoteca Voluntária 
 - Causa: Cessão  - Sujeito Activo: Atlantis Investments STC, SA (...);

b. Ap. 10 de 2008.06.11  - Penhora  - Data da Penhora: 2008.06.11  - Quantia Exequenda: € 11.528,89 
 - Sujeito Activo: Fazenda Pública (...);

c. Ap. 4 de 2008.10.20  - Penhora  - Data da Penhora: 2008.10.20  - Quantia Exequenda: € 71.492,98 
 - Sujeito Activo: Banco Espírito Santo, SA (...)  - Processo n.º 624/05.0TBGDL Secção Única do Tribunal 
Judicial de Grândola;

E O prédio penhorado já foi tomado em definitivo por Banco Espírito Santo, SA, mediante a 
contrapartida de € 79.200,00.

3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-
-se à única questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro de julgamento de direito ao não ter 
admitido e graduado o crédito reclamado de IRS referente ao ano de 2005 com o argumento de ele não se 
encontrava abrangido no período temporal de 3 anos que o artigo 111.º do CIRS exige para lhe reconhecer 
o privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora.

Com efeito, segundo a motivação aduzida na sentença, «O IRS é um imposto directo e, nos termos 
do artigo 111º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), relativamente 
aos últimos 3 anos, goza também de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do 
sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente; a penhora foi efectuada em 2008.05.09, 
pelo que apenas os créditos de IRS de 2006 e 2007 gozam de privilégio e podem ser reclamados.». O que 
levou, na parte decisória, a julgar reconhecidos os créditos reclamados, com excepção dos créditos de 
IRS do exercício de 2005, e a proceder à sua graduação da seguinte forma:

• Em primeiro lugar, créditos de IMI, reclamados pela Fazenda Pública;
• Em segundo lugar, o crédito hipotecário reclamado por Atlantis Investments STC, SA, com os 

limites que constam do registo e juros dos últimos 3 anos;
• Em terceiro lugar, os créditos exequendos;
• Em quarto lugar, os créditos reclamados por Banco Espírito Santo, SA, Sociedade Aberta, ga-

rantidos por penhor posterior;
• Em quinto lugar, os créditos de IRS reclamados pela Fazenda Pública.
As custas, a cargo da Executada, saem precípuas do produto dos bens penhorados (artigo 455.º 

CPC).
Todavia, segundo a Recorrente, esse crédito reunia todas as condições para gozar de privilégio 

imobiliário sobre o prédio vendido na execução, pois os créditos de IRS relativos aos três últimos anos 
gozam de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da 
penhora, nos termos do estatuído no artigo 111.º do CIRS, e para este normativo relevam os anos a que 
respeitam os rendimentos que justificaram a liquidação do imposto e não o momento em que foram 
postos a cobrança; razão por que, tendo a penhora sido efectuada no ano de 2008, esse crédito não 
podia deixar de ter sido admitido ao lado dos outros créditos de IRS que foram reclamados, admitidos 
e graduados para serem pagos no concurso de credores.

No que lhe assiste inteira razão.
Conforme tem sido afirmado por esta Secção de Contencioso Tributário, a literalidade do ar-

tigo 111.º do CIRS, onde se estabelece que “Para pagamento do IRS relativo aos últimos três anos, a 
Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes 
no património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente’’, não consente outra 
interpretação que não seja a de que o aludido privilégio creditório não abrange o imposto relativo ao 
próprio ano a que respeita a penhora efectuada na execução, dele beneficiando apenas o relativo aos 
três anos anteriores à penhora – Cfr. acórdãos do STA proferidos em 12/07/2006 e em 7/10/2009, nos 
Processos n.º 0641/06 e n.º 0628/09.

Na verdade, havendo que presumir que o legislador exprimiu o seu pensamento em termos 
adequados, conforme decorre do disposto no artº 9º, n.º 3, do Código Civil, tem de se entender que o 
privilégio creditório imobiliário previsto no artigo 111.º do CIRS não contempla o imposto relativo ao 
ano a que respeita a penhora efectuada na execução fiscal, mas tão só os créditos referentes aos três 
anos anteriores a essa penhora.

Como se deixou explicado naquele primeiro acórdão, «No referido art. 111.º não se faz referência 
ao ano da inscrição para cobrança, mas sim ao ano a que o IRS é relativo («IRS relativo aos três úl-
timos anos»). O ano a que o IRS é relativo é o ano a que respeita o imposto, aquele cujos rendimentos 
servem de base à tributação, não havendo o mínimo de suporte textual necessário para entender que o 
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IRS é relativo ao ano em que é posto a cobrança. Assim, tendo de presumir -se que o legislador soube 
exprimir o seu pensamento em termos adequados (artº 9.º, n.º 3, do Código Civil), é de concluir que 
só gozam do privilégio previsto no artº 111.º créditos que de IRS referente aos três anos anteriores à 
penhora, independentemente do momento em que foram postos a cobrança.».

No caso em apreço, o reclamado crédito de IRS reporta -se a rendimentos auferidos no ano de 2005, 
pelo que tendo a penhora ocorrido em 2008, é inequívoco que goza do privilégio imobiliário previsto 
no artigo 111.º do CIRS, por se encontrar abrangido no citado período temporal de três anos.

Termos em que, sem necessidade de outras considerações, se impõe conceder provimento ao 
recurso.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida no segmento impug-
nado e, admitindo o reclamado crédito de IRS referente ao ano de 2005, proceder à sua graduação a 
par dos restantes créditos de IRS reclamados (5.º lugar).

Sem custas.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

IRC. Mais -valias. Mais -valia ou menos -valia potencial ou latente. Princípio da espe-
cialização do exercício. Variações patrimoniais positivas e negativas. Custos.

Sumário:

 I — No contexto da actividade empresarial, as mais -valias referem -se a ganhos obtidos 
na alienação do activo imobilizado, quer corpóreos quer incorpóreos, bens que 
estão funcionalmente afectos à actividade, permanecendo de forma relativamente 
estável no seu património, e apenas são tributadas quando realizadas;

 II — As mais -valias e as menos -valias potenciais ou latentes, correspondentes às va-
lorizações ou desvalorizações dos bens do activo imobilizado, ainda que conta-
bilizadas, encontram -se excluídas das variações patrimoniais a considerar para 
o lucro tributável, nos termos do disposto nos artigos 21.º, alínea b), e 24.º, n.º 1, 
alínea b), do CIRC;

 III — O princípio da especialização dos exercícios visa tributar a riqueza gerada em 
cada exercício e daí que os respectivos proveitos e custos sejam contabilizados à 
medida que sejam obtidos e suportados, e não à medida que o respectivo recebi-
mento ou pagamento ocorram;

 IV — A anulação no exercício de 2006 de um crédito que a recorrida detinha na qualidade 
de promitente vendedora (contrato promessa com eficácia real) de um imóvel, ins-
crito na contabilidade em 1997, na sequência da transacção, e sobre o qual recaiu 
imposto, uma vez que não se refere à desvalorização de um bem do activo imobili-
zado, não corresponde nem integra o conceito de menos -valia potencial ou latente, 
para efeitos das excepções previstas no artigo 24.º, n.º 1, alínea b), do CIRC;

 V — Assim sendo, a anulação do referido crédito não pode deixar de concorrer nega-
tivamente para a formação do lucro tributável e de consubstanciar uma variação 
patrimonial negativa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do CIRC, 
quando refere «que concorrem para a formação do lucro tributável as variações 
patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do exercício», na 
medida em que tal operação não cabe nas excepções mencionadas nas alíneas a) 
a d) do mesmo preceito;

 VI — Também não existe violação ao princípio da especialização dos exercícios, uma 
vez que em nenhuma das situações se verificou a imputação de proveitos ou de 
encargos que não tenham tido lugar nos respectivos exercícios, e não consta do 
probatório, nem do relatório da inspecção, nem tão pouco vem alegado pela 
Fazenda pública, que as operações realizadas tenham tido em vista a manipulação 
de resultados, de modo a permitir o deferimento no tempo dos lucros, fraccionar 
os lucros ou concentrar o lucro num exercício para se poder efectivar deduções 
mais avultadas (ex. por reporte de prejuízos ou por incentivos fiscais).
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Processo n.º 269/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Herdade da Comporta — Actividades Agro -Silvícolas e Turísticas, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - RELATÓRIO
1. Herdade da Comporta – Actividades Agro -Silvícolas e Turísticas, S.A., identificada nos autos, 

notificada do indeferimento da reclamação deduzida contra a liquidação referente ao IRC do exercício 
de 2006, deduziu impugnação judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, que foi julgada 
procedente.

2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Tribunal, extraindo -se 
as seguintes conclusões das suas alegações:

“1. As correções efetuadas no âmbito da ação inspetiva estão em plena harmonia com a legislação 
aplicável, como assim o reconhece a douta sentença, quando refere “Há nesta situação dois deveres 
a ponderar, ambos com cobertura legal: um é o de repor a verdade sobre a determinação da matéria 
colectável dos exercícios referidos, dando execução ao princípio da especialização, reposição essa 
que a Administração deve efectuar mesmo que não lhe traga vantagem”.

2. Na realidade o Autoridade Tributária agiu de acordo com as normas legais aplicáveis e no 
estrito cumprimento da lei.

3. A douta Sentença não atendeu ao Principio da Segurança Jurídica, escamoteando o prazo 
legal admissível para a liquidação de tributo  - 1  -s.

4. Tanto mais que, as operações contabilísticas registadas, na respetiva declaração de rendi-
mentos referente ao exercício de 2006, tiveram como exclusivo propósito, anular a mais -valia fiscal 
considerada para o exercício de 1997.

5. A liquidação de IRC, referente ao exercício de 1997 constitui caso julgado na ordem jurídica 
fiscal, não podendo agora, tal situação ser alterada por uma liquidação de imposto referente ao exer-
cício de 2006.

6. Obviamente, se já não é possível a entrega de uma declaração de substituição, foi assim que 
o legislador o previu e quis, atento o já aqui referido princípio da segurança jurídica.

7. Tanto mais que, se a Autoridade Tributária está adstrita ao prazo legal de quatro anos para 
proceder à liquidação de tributos, o mesmo se aplica aos Sujeitos Passivos, sem exceção.

8. Pelo que, a douta Sentença fez uma incorrecta interpretação e aplicação do n.º 1 do art.º 24 
do CIRC, artº 18 do CIRC artº 45 da LGT e acima de tudo do Princípio da Segurança Jurídica”.

3. A então recorrente ora recorrida Herdade da Comporta – Actividades Agro -Silvícolas e Turís-
ticas, S.A., veio apresentar contra -alegações, concluindo nos seguintes termos:

“1ª) A ora recorrida celebrou, em 1997, na qualidade de promitente vendedora, um contrato-
-promessa, com eficácia real, sendo o objecto de tal contrato um determinado imóvel.

2ª) Na referido contrato -promessa ficou estabelecido que o contrato prometido e o pagamento 
do preço teriam lugar se e quando as autoridades administrativos aprovassem um plano urbanístico 
de pormenor para o imóvel prometido vender;

3ª) Em obediência às regras de periodização do lucro tributável, estabelecidas no artº 18º do 
CIRC, a recorrida considerou, no plano fiscal, como alienado o imóvel e, concomitantemente, relevou, 
no plano fiscal, a mais -valia resultante da “alienação” do indicado imóvel;

4ª) Quer isso dizer, portanto, que essa mais -valia foi tributada, em IRC, no exercício de 1997;
5ª) Em 2006, em face da não aprovação pelas autoridades administrativas do plano urbanístico, 

que era, recorde -se, condição para a celebração do contrato de compra e venda e para o pagamento 
do preço, foi revogado o contrato -promessa;

6ª) A recorrida considerou, deste modo, em obediência às regras contabilísticas e fiscais, que, 
nesse exercício de 2006, teve uma variação patrimonial negativa;

7ª) Na verdade, o seu activo foi diminuído, na medida em que, em razão dessa revogação do 
contrato -promessa, deixou de ter no activo o crédito consistente no preço a receber pela eventual 
venda do imóvel;

8ª) Essa variação patrimonial negativa é custo fiscal, nos termos dos artºs 17º e 24º do CIRC;
9ª) Sendo que tal variação patrimonial negativa não é subsumível ou recondutível a qualquer 

das variações elencadas no artº 24º do CIRC como não concorrendo para a formação do lucro tri-
butável;

10ª) A Administração Fiscal não pôs, nunca pôs, em causa a existência dessa variação patrimonial;
11ª) A Administração Fiscal e, agora, a Fazenda Pública na qualidade de recorrente, invocam 

contra a admissibilidade de tal variação patrimonial o princípio da segurança jurídica, a caducidade 
da liquidação de impostos e a existência de caso julgado referente ao exercício de 1997;
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12ª) Porém, não há qualquer violação do princípio da segurança, nem é aplicável o limite tem-
poral de caducidade, nem muito menos existe qualquer caso julgado;

13ª) É que não estamos perante qualquer alteração ou modificação ao exercício de 1997;
14ª) Nesse exercício (1997) houve um determinado facto que gerou uma consequência fiscal: a 

celebração de um contrato -promessa de compra e venda com eficácia real que gerou uma mais -valia 
fiscal que foi, enquanto tal, tributada;

15ª) No exercício de 2006 houve um outro facto que gerou uma consequência fiscal: a revoga-
ção do contrato -promessa e a anulação do crédito, o que consubstanciou uma variação patrimonial 
negativa que, nos termos dos artºs 17º e 24º do CIRC, é um custo fiscal;

16ª) A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura;
17ª) Parece resultar das conclusões de recurso, que a recorrente não recorre contra a decisão 

judicial que julgou ilegal uma outra correcção feita pela Administração Fiscal, a correcção referente 
ao erro do contribuinte no exercício de 2006 que foi corrigido no exercício de 2007;

18ª) Em qualquer caso, também aqui a sentença recorrida não merece qualquer censura;
19ª) Tendo o contribuinte, indevidamente, apenas considerado, no exercício de 2006, como tribu-

tável, metade do quantitativo recebido referentes a “acções BES” de que era titular, corrigiu tal erro, 
no exercício seguinte (2007), tributando tal quantitativo;

20ª) A Administração Fiscal corrigiu o exercício de 2006, tributando esse quantitativo;
21ª) O que quer dizer, portanto, que o referido quantitativo foi tributado duas vezes — no exercício 

de 2007, em razão da correcção feita pelo contribuinte e no exercício de 2006, em razão da correcção 
feita pela Administração Fiscal;

22ª) Como é entendimento jurisprudencial firmado, a Administração Fiscal, em face do artº 266º, 
n.º 2, da Constituição e do artº 55º da LGT, ou não efectuava qualquer correcção ao exercício de 2006 ou, 
tendo -o feito, teria que efectuar uma simétrica correcção, a favor do contribuinte, no exercício de 2007;

23ª) Ao não ter actuado deste modo, houve violação de lei, por violação do princípio da justiça”.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento 

ao recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II  - FUNDAMENTOS
1. DE DACTO
A sentença recorrida deu como provados, os seguintes factos:
“A) Em 1997.12.12, no 17º Cartório Notarial de Lisboa, foi subscrito contrato promessa de 

compra e venda com eficácia real, em que a Impugnante prometeu transmitir à sociedade Lugar da 
Torre —Sociedade Turística Imobiliária, SA, a parcela de terreno com a área de 340 h, denominada 
Lugar da Torre, sita na Herdade da Comporta, a destacar deste prédio, mediante a contrapartida de 
PTE 1 500 000 000$00;

B) Na declaração de rendimentos Mod. 22, do exercício de 1997, a Impugnante inscreveu PTE 1 
360 244 972$ no Q 17, linha 29 com a epígrafe: mais -valias contabilísticas;

C) E no imobilizado corpóreo — mapa das mais valias — menos valias fiscais, inscreveu: 

  

 D) Em 2006.08.30, a Avenida Álvares Cabral, n.º 61, perante Júlia Maria Mateus da Silva, Notaria 
do Cartório Notarial de Lisboa, a Impugnante e a sociedade Lugar da Torre — Sociedade Turística e 
Imobiliária, SA, acordaram considerar revogado a promessa mútua de compra e venda com eficácia 
real celebrada em 1997.12.12, no extinto 17º Cartório Notarial de Lisboa, e que tinha por objecto a 
aquisição de uma parcela de terreno com a área de 340 h a destacar da Herdade da Comporta;

E) O exercício de 2006 foi fiscalizado;
F) Do relatório elaborado em 2008.10.22, extracta -se:
a. II. Objectivos, âmbito e extensão da acção inspectiva:
b. II.1. Credencial e período em que decorreu a acção;
i. (…)
c. 11.2 Motivo, âmbito e incidência temporal
i. Esta acção surgiu na sequência da dedução ao quadro 07 da declaração modelo 22 de IRC 

do exercício de 2006, de valores considerados como variações patrimoniais negativas, considerados 
significativos atendendo ao seu montante;
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d. III. Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria 
tributável.

i. II. 1 — Variações Patrimoniais negativas
1. A sociedade Herdade da Comporta, deduziu ao resultado líquido, no exercício de 2006, a título 

de variações patrimoniais negativas não reflectidas naquele resultado (campo 203 do quadro 07), a 
importância de € 8 460 004,40, dividida em duas parcelas (...):

a. € 6 804 804,39  - revogação de um contrato promessa de compra e venda com eficácia real, 
visando a anulação da mais -valia contabilística reconhecida em 1997;

b. € 1 655 200,01 — juros devidos à empresa Espírito Santo Property desde Novembro de 
1997;

c. O enquadramento da situação, relativamente à revogação do contrato promessa, é o 
seguinte:

d. (...);
e. (...);
f. III. 1. 3 — Resultante desta transacção, a [Impuqnante] apurou e relevou na sua contabili-

dade uma mais valia contabilística de € 6 715 020,76 (PTE 1 346 240 793$00), a qual foi deduzida 
para efeitos fiscais, integrando a importância global de € 6 784 873,32 (PTE 1 360 244 972$00), no 
campo 345 do quadro 17 da declaração modelo 22 do exercício de 1997 (...);

g. Relativamente à mais valia fiscal foi apurado um saldo positivo entre ÷/ - valias de € 6 697 530,42 
(PTE 1 342 734 294$00), tendo a empresa acrescido apenas € 6 251 361,74 (PTE 1 253 285 504$00), 
pois declarou pretender reinvestir o [montante] de € 498 797,90 (PTE 100 000 000$00);

h. A mais valia fiscal correspondente ao terreno em análise foi de € 6 692 530,66 
(PTE 1 341 731 931$00);

i. (…);
j. III. 1. 4 — Em 30 de Agosto de 2006, as sociedades Herdade da Comporta e Lugar da Torre 

acordaram em revogar o contrato promessa de compra e venda com eficácia real celebrado em 
1997.12.12, justificando tal facto por ainda não ter sido aprovado o plano de pormenor para aquela 
área de desenvolvimento turístico o que aliado às alterações de circunstâncias derivadas do decurso 
do tempo conduziram ao não interesse em manter o mesmo;

k. (…);
l. III. 5 — Face a esta revogação foi anulada a transacção de venda e a correspondente mais 

valia contabilística apurada em 1997, justificando o sujeito passivo que a menos valia contabilística 
agora apurada foi considerada na conta 59 — resultados transitados, por se tratar de uma regulari-
zação pontual e de grande significado, optando por afectar os capitais próprios e não o resultado do 
exercício;

m. A conta 59 evidencia, resultante desta anulação, um saldo devedor de E 6 715 020,77;
n. (...);
o. III. 1. 6 — As menos valias contabilísticas não concorrem para a formação do lucro tributável 

ainda que tenham sido consideradas como custo de exercício;
p. III. 1. 7 — Não existe enquadramento legal para esta dedução, pois as menos valias ainda que 

expressas na contabilidade são uma das excepções das variações patrimoniais negativas não reflec-
tidas no resultado líquido do exercício, que não concorrem para a formação do lucro tributável, nos 
termos do artigo 24/1.b) CIRC;

q. III. 1. 8 — Ainda que o sujeito passivo argumente que se trata de anular uma transacção de 1997 
em que foi apurada uma mais -valia contabilística, o que é certo é que essa mais -valia não influenciou 
o resultado fiscal, pois, ao ser deduzida para efeitos fiscais, o seu efeito foi nulo no apuramento do 
lucro tributável do exercício de 1997;

r. Por seu lado, a mais -valia fiscal (realizada) essa fim influenciou o resultado fiscal já que fis-
calmente foi acrescida ao resultado líquido do exercício;

s. Contudo, a mais -valia fiscal não é objecto de qualquer relevação contabilística;
t. III. 1. 9 — Ainda que essa mais valia fiscal tivesse influência no apuramento do lucro tribu-

tável, não pode o sujeito passivo querer anular, para efeitos fiscais, uma mais -valia considerada no 
apuramento do lucro tributável do exercício de 1997, com uma menos -valia contabilística (variação 
patrimonial negativa) apurada no exercício de 2006;

u. III. 1. 10 — considerando que seria essa a intenção, isto é, anular a mais -valia considerada 
em 1997, a forma de o fazer passaria pela entrega de uma declaração de substituição, dentro do prazo 
legal para a sua entrega, nos termos da subalínea II da alínea b) do nº3 do artigo 59º do CPPT;

v. III. 1. 11 — Face aos motivos apontados, não vai ser considerada no exercício de 2006 a de-
dução efectuada pelo sujeito passivo como variação patrimonial negativa, e resultado da anulação 
deste contrato promessa, na importância de € 6 804 804,39;

w. Deste modo, foi infringido o artigo 24/1 do CIRC;
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x. Refere -se ainda que aquele valor não tem qualquer aderência à mais -valia contabilística e/ou 
fiscal de 1997 nem sequer ao valor apurado na conta 59 no exercício de 2006, valores já mencionados 
no ponto III.1.3 deste relatório;

y. Uma vez que o sujeito passivo, para além da dedução da variação patrimonial negativa, 
acresceu no campo 225 do quadro 07 a importância de € 22 490,11 correspondente à diferença entre a 
mais -valia contabilística (€ 6 715 020,76) e a mais -valia fiscal (€ 6 692 530,66) apuradas no exercício 
de 1997, vamos no seguimento do já relatado, desconsiderar esse acréscimo, pelo motivo já referido 
no ponto III.1.10;

2. Quanto aos juros devidos à empresa Espírito Santo Property, no [montante] de € 1 772 662,25, 
contabilizados nas contas 59 — € 1 655 200,01 e 68 — € 117 462,24:

a. (...);
ii. III. 2 — Alienação de acções do Banco Espírito Santo (BES)
1. Em Dezembro de 2006 a Herdade da Comporta registou na sua contabilidade uma mais -valia 

de € 419 834,41, relativa a ganhos com acções do BES (…);
2. Este valor foi calculado tendo por base o valor de fecho da cotação em bolsa no dia 29 de 

Dezembro de 2006, fixado em € 13,62;
3. Todavia, a venda efectiva destas acções ocorreu em 2007.03.21, ao preço médio de € 14,351, 

donde se concluiu que o valor registado em 2006 é um ganho potencial e não um ganho efectivo, 
naquela data;

4. O ganho com a diferença de preço, no [montante] de € 47 705,42, foi considerado em 2007 
(…);

5. Para efeitos fiscais, o ganho está reflectido contabilisticamente, embora repartido pelos exer-
cícios de 2006 e 2007, com incidência predominante no primeiro;

6. Por outro lado, o sujeito passivo deduziu na declaração modelo 22 do exercício de 2006, 
campo 232 do quadro 07, o montante de € 209 917,21, fundamentando tal dedução ao abrigo dos 
números 1 e 8 do artigo 46º do CIRC, ou seja, considerou aquele ganho como dividendos distribuídos 
pelo BES e deduziu 50% do valor considerado como proveito.

7. Ora, face ao exposto, não se tratando de rendimentos, incluídos na base tributável, corres-
pondente a lucros distribuídos, não há lugar à aplicação daqueles normativos e, por conseguinte, à 
dedução ao rendimento, do montante de € 209 917,21, pelo que vamos proceder à anulação da dedução 
efectuada pelo sujeito passivo;

iii. III. 3 — Resumo global das correcções:
1. Temos, em síntese, as seguintes correcções:
2. A favor do Estado:
a. € 8 460 004,40 — dedução indevida efectuada a título de variação patrimonial negativa;
b. € 261 547,98 —juros não devidamente documentados;
c. € 209 917,21 — dupla tributação económica — artigo 46º do CIRC;
3. A favor do sujeito passivo:
a. € 22 490,11 — acréscimo indevido relacionado com a diferença entre as mais -valias contabi-

lísticas e fiscais apuradas no exercício de 1997;
4. Em face destas correcções, o resultado fiscal passou a ser o seguinte:
a. Prejuízo fiscal declarado — € 10 992 066,26;
b. Correcções — € 8 908 979,48;
c. Prejuízo fiscal corrigido — € 2 083 026,78;
e. (...);
G) Em 2009.03.13, a impugnante reclamou (cf. fls. 13 do PA);
H) Por carta registada com aviso de recepção assinado em 2009.05.27, foi comunicado o inde-

ferimento da reclamação graciosa (cf. fls. 36 a 37 do PA);
I) Em 2009.06.12, deu entrada a presente impugnação (cf. fls. 1 do autos);
J) No exercício de 1997, a Impugnante declarou lucro tributável no montante de PTE 983 771 422$00 

(cf. fls. 121 a 123 dos autos);
K) Se o resultado líquido do exercício não estivesse influenciado pela mais -valia conta-

bilística resultante do contrato promessa de compra e venda, teria apresentado um prejuízo de 
PTE — 279 191 771$00 (id.)”

2. DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir e delimitação do objecto do recurso
A Administração Tributária, na sequência de uma acção inspectiva ao IRC relativo ao exercício 

de 2006 da ora recorrida, efectuou duas correcções ao resultado calculado e declarado do seguinte teor:
a) A primeira correcção resultou da não aceitação fiscal de uma variação patrimonial negativa, 

no valor de €6.804.804,39.
Os factos relevantes referentes a esta variação patrimonial negativa prendem -se com a celebração 

pela recorrida, em 12/12/97, de um contrato promessa de compra e venda, com eficácia real, através do 
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qual prometeu alienar determinada parcela de terreno pelo preço de €7.481.968, 461, que seria pago 
apenas com a celebração da escritura, sendo que a venda do imóvel teria lugar se e quando as autoridades 
administrativas aprovassem o plano urbanístico de pormenor para o referido imóvel.

Tendo por referência estes factos, a recorrida considerou, no exercício de 1997, como proveito 
tributável a mais -valia resultante dessa “transmissão fiscal” do imóvel.

Em 2008, as partes acordaram revogar o contrato promessa celebrado em 1997, tendo a recorrida 
deduzido ao resultado líquido, no exercício de 2006, a título de variações patrimoniais negativas não 
reflectidas naquele resultado, a importância de € 6 8404 804,39.

b) A segunda correcção, no montante de €1655 200,01 de juros devidos à empresa Espírito Santo 
Property, desde Novembro de 1997, tendo por base o facto de a recorrida ter registado na sua conta-
bilidade uma mais -valia €419 834, 41, relativa a ganhos com acções do BES, valor calculado pelo do 
fecho da cotação em bolsa no dia 29 de Dezembro de 2006, fixado em €13, 62.

No entanto a venda efectiva das acções só ocorreu em 21/3/2007, ao preço médio de €14,351, 
tendo a recorrida considerado aquele ganho como dividendos distribuídos pelo BES e deduzido 50% 
do valor considerado como proveito.

Em face destas correcções, a recorrida deduziu impugnação no Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Beja, que foi julgada procedente.

Para tanto, ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
• “O CIRC acolheu o conceito de rendimento acréscimo, em que o lucro abrange todo e qualquer 

incremento patrimonial (cf. artigo 3/2 CIRC). O conceito de lucro tributável no Código da Contribuição 
Industrial (artigo 22º) era mais restritivo, não considerando as variações patrimoniais”.

• “(…) é pacífico que as mais e menos valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na con-
tabilidade, não concorrem para a formação do lucro tributável.

• Contudo, no caso, a Impugnante inscreveu a mais -valia fiscal no exercício de 1997, e se o resul-
tado líquido do exercício não estivesse influenciado pela mais -valia contabilística resultante do contrato 
promessa de compra e venda, teria apresentado um prejuízo de PTE (279 191 771$00)”.

• “Ora, e como também refere a impugnante, já não é possível entregar uma declaração de subs-
tituição ou pedir a revisão do acto: estão ultrapassados todos os prazos [(Cf. III.1.10 do Relatório dos 
SIT transcrito: considerando que seria essa a intenção, isto é, anular a mais -valia considerada em 1997, 
a forma de o fazer passaria pela entrega de uma declaração de substituição, dentro do prazo legal para 
a sua entrega, nos termos da subalínea II da alínea b) do nº3 do artigo 59º do CPPT (...)].

A tal obstam os princípios que regem o procedimento tributário, sintetizados no artigo 55º da 
LGT”.

• “Tanto na Contribuição Industrial como no IRC, vale o princípio da especialização de exercícios, 
que determina, no que aqui interessa, que cada ano fiscal de actividade da empresa devem ser imputados 
os proveitos e custos que nele tenham sido gerados ou suportados”.

• “Porém, em certas situações em que a correcção efectuada não é já possível, quanto à matéria 
colectável desse ano, por ter já transcorrido o prazo em que podiam ser efectuadas correcções, se a 
Administração Fiscal tinha razão na correcção que efectuou, o contribuinte tinha já sido prejudicado 
pelo seu próprio erro ao declarar a matéria colectável: deixa de ver diminuído o montante do imposto 
correspondente no ano em que tal diminuição ocorreu, para depois não ver tal diminuição acontecer”.

• “Mas, a Administração Fiscal não tem qualquer prejuízo pois recebeu naquele ano o imposto 
sem que tivesse tido em conta esse custo que o deveria diminuir.

Em suma: a Administração retém em seu poder um imposto a que manifestamente não tinha 
direito”.

• “Esta é uma situação em que o exercício de um poder vinculado (correcção da matéria colec-
tável em face de uma violação do princípio da especialização dos exercícios) conduz a uma situação 
flagrantemente injusta e em que, por isso, se coloca a questão de fazer operar o princípio da justiça, 
para obstar à possibilidade de efectuar a referida correcção”.

• “Consequentemente, serão de se considerar anuláveis, por vício de violação de lei, actos de 
correcção da matéria tributável que conduzam a situações de injustiça deste tipo”.

Quanto à correcção relativa às acções do BES, considerou a Mmª Juíza “a quo” que:
• “Também nestes casos, o dever de não gerar situações de injustiça impõe que não se possa efec-

tuar uma correcção relativamente a um ano sem levar a cabo a que lhe corresponde noutro ano, pois, 
se o não fizer estar -se -á a liquidar ao contribuinte imposto superior ao que deveria pagar”.

• “O princípio da especialização de exercícios é um instrumento para conseguir obter uma tribu-
tação justa, que não pode ser transformado numa armadilha que possibilite à Administração Tributária 
cobrar impostos que não são devidos”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em suma, que as “as operações 
contabilísticas registadas, na respetiva declaração de rendimentos referente ao exercício de 2006, ti-
veram como exclusivo propósito, anular a mais -valia fiscal considerada para o exercício de 1997”, a 
liquidação de IRC, “referente ao exercício de 1997 constitui caso julgado na ordem jurídica fiscal, não 
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podendo agora, tal situação ser alterada por uma liquidação de imposto referente ao exercício de 2006, 
sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

Pelo que, a douta Sentença fez uma incorrecta interpretação e aplicação do n.º 1 do art.º 24 do 
CIRC, artº 18 do CIRC artº 45 da LGT e acima de tudo do Princípio da Segurança Jurídica”.

Por sua vez, em relação à segunda correcção feita pela Fazenda Pública, a recorrida veio alegar 
que “a recorrente não recorre contra a decisão judicial que julgou ilegal uma outra correcção feita 
pela Administração Fiscal, a correcção referente ao erro do contribuinte no exercício de 2006 que foi 
corrigido no exercício de 2007” (Conclusão 17ª).

E, de facto, percorrendo as alegações da recorrente verifica -se que a mesma, depois de enunciar 
as duas questões nos artigos 2º e 10º, passou a centrar toda argumentação sobre primeira correcção, 
acabando por não fazer qualquer alusão à segunda nas conclusões.

Em face das conclusões das alegações, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do 
presente recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a ques-
tão central objecto do presente recurso jurisdicional consiste em saber se a sentença recorrida padece 
de erro de julgamento na parte em que julgou procedente a impugnação quanto à correcção feita pela 
Administração Fiscal ao não considerar como custos os decorrentes da revogação do contrato promessa 
celebrado em 1997 e relevado contabilisticamente como variação patrimonial negativa, no montante de 
€6.804.804,39, por violação dos arts. 24º e 18º do CIRC, e 45º da LGT, em conjugação com o princípio 
da segurança jurídica.

2.2. A resposta à questão que vem posta exige excurso, ainda que breve, sobre o sentido e alcance 
dos arts. 24º e 18º do CIRC.

Em geral podemos dizer que as mais -valias se referem a ganhos resultantes da alienação de um 
bem económico, na medida em que essa alienação não constitui objecto específico de uma actividade 
empresarial (1). No contexto da actividade empresarial, as mais -valias referem -se a ganhos obtidos na 
alienação de bens do activo imobilizado, quer corpóreos quer incorpóreos, bens esses que estão funcio-
nalmente afectos à actividade produtiva da empresa e que, portanto, permanecem de forma relativamente 
estável no seu património. Ao serem alienados, obtém -se um ganho sempre que o valor realizado for 
superior ao respectivo valor contabilístico, pelo que o valor assim obtido será, por conseguinte, um 
proveito que, como tal, concorre para o rendimento tributável.

Como refere RUI MORAIS, “Se, teoricamente, se deve entender que o acréscimo patrimonial acon-
tece no momento (ou à medida em que ocorre) da valorização do bem, o certo é que razões pragmáticas 
parecem excluir liminarmente a tributação das mais valias latentes: tal implicaria uma avaliação periódica 
dos bens dos contribuintes, havendo lugar a imposto logo que tivesse ocorrido uma sua valorização e, 
logicamente, reembolso do imposto pago caso, subsequentemente, tais bens se desvalorizassem; graves 
seriam então os problemas de liquidez com que os contribuintes se defrontariam, obrigados a pagar 
imposto por um rendimento que, efectivamente, não teria sido auferido”.

Compreende -se, desta forma, a opção pelo princípio da realização (2) a que em geral obedece a 
sujeição a imposto das mais ou menos valias.

Nesta sequência, o art. 17º, n.º 1, do CIRC, segundo redacção à data dos factos, dispõe que 
o lucro tributável é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício e das varia-
ções patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele 
resultado, determinados com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos deste 
Código.

Por sua vez, o art. 21º, do CIRC, sob a epígrafe, “Variações patrimoniais positivas”, exceptua do 
cômputo do lucro tributável “As mais valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabili-
dade….”.

E, simetricamente, o art. 24º, do CIRC, sob a epígrafe, “Variações patrimoniais negativas”, dispõe:
“1 - Nas mesmas condições referidas para os custos ou perdas, concorrem ainda para a formação 

do lucro tributável as variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do exercício, 
excepto:

(…),
b) As menos -valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade”.
Por sua vez, no que concerne ao princípio da periodização dos exercícios rege o art. 18º do CIRC, 

que tem o seguinte conteúdo:
“1 -Os proveitos e os custos, assim como as outras componentes positivas ou negativas do lucro 

tributável, são imputáveis ao exercício a que digam respeito, de acordo com o princípio da especiali-
zação dos exercícios

2 - As componentes positivas ou negativas consideradas como respeitando a exercícios anteriores 
só são imputáveis ao exercício quando na data de encerramento das contas daquele a que deveriam ser 
imputados eram imprevisíveis ou manifestamente desconhecidas.
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3 - Para efeitos de aplicação do princípio da especialização dos exercícios:
a) Os proveitos relativos a vendas consideram -se em geral realizados, e os correspondentes custos 

suportados, na data da entrega ou expedição dos bens correspondentes ou, se anterior, na data em que 
opera a transferência de propriedade.”

Verifica -se que o lucro ou prejuízo, tal como definido, se reporta a um período, sendo que “esta 
dimensão temporal é um elemento inerente à própria noção corrente de lucro ou prejuízo, bem expressa 
pela constante referência ao exercício a que o mesmo se reporta” (3).

Para MANUEL H. F. PEREIRA (4), “Da periodização dos resultados imposta por necessidades de 
gestão e de informação económica deriva o «princípio da especialização dos exercícios», caracterizado 
pela cisão da vida da empresa em intervalos temporais e pela imputação a dada um deles das compo-
nentes, positivas e negativas, que tornem possível determinar o resultado que lhe corresponde”. (…) 
sendo que essa especialização “impõe a realização de inventário de fim de exercício, dela decorrendo a 
necessidade de imputar a cada exercício todos os proveitos e custos que lhe são inerentes e só esses.”

O mesmo autor, (5) referindo -se à importância e razão de ser do princípio da especialização dos 
exercícios, pondera que “a especialização temporal das componentes do lucro é ainda mais importante 
para efeitos fiscais do que contabilísticos, dados os condicionalismos em que decorre a determinação 
do imposto a pagar, de modo a evitar desvios de resultados entre exercícios diferentes com propósitos 
de minimização da carga fiscal, (…). Com efeito, essa imputação temporal pode ser instrumento de 
uma manipulação de resultados, de modo, a, designadamente:

a) Diferir no tempo os lucros;
b) Fraccionar os lucros, distribuindo -os por exercícios diferentes, com o objectivo de evitar, num 

imposto de taxas progressivas, a tributação por taxas mais elevadas;
c) Concentrar o lucro em exercício onde se podem efectivar deduções mais avultadas (v.g. por 

reporte de prejuízos ou por incentivos fiscais).”
Sobre o princípio da especialização dos exercícios, ficou consignado no Acórdão do STA, de 

27/4/2008, proc n.º 0807/07, que o princípio da periodização dos exercícios “visa tributar a riqueza 
gerada em cada exercício, independentemente do seu efectivo recebimento”, pelo que ganha especial 
“relevância nos casos em que não existe coincidência entre o exercício em que os ganhos ou perdas são 
contabilizados e o exercício em que os recebimentos ou despesas correspondentes têm lugar.

Aquele princípio vale assim para os casos em que os custos são contabilizados num exercício mas 
em que a despesa efectiva só é suportada noutro, e para os casos em que o ganho ainda que contabilizado 
num exercício, só é, de facto, recebido noutro. Ora em tais situações, em que existe desencontro entre 
a contabilização dos custos e dos proveitos e a sua efectiva concretização, a lei ordena que os mesmos 
sejam contabilizados à medida que sejam obtidos e suportados, e não à medida que o respectivo rece-
bimento ou pagamento ocorram. Daí que se devam imputar ao exercício os encargos que emergem de 
operações nele realizadas, ainda que nele não suportadas, do mesmo modo que se devem imputar a um 
exercício os proveitos resultantes de operações nele feitas mesmo que arrecadados noutro.”

Constitui igualmente jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal que a rigidez deste prin-
cípio tem de ser colmatada ou temperada com a invocação do princípio da justiça, nas situações em 
que, estando já ultrapassados todos os prazos de revisão do acto tributário e não havendo prejuízo 
para o Estado, se deve evitar cair numa injustiça não justificada para o administrado. Neste sentido, 
ficou consignado no Acórdão do STA, de 197/11/2008, proc. n.º 0325/08, “O princípio da justiça é 
um princípio básico que deve enformar toda a actividade da Administração Tributária, como resulta 
do preceituado nos arts. 266º, n.º 2, da CRP e 55º da LGT”, cuja relevância não se esgota no âmbito 
dos actos praticados no exercício de poderes discricionários, embota tenha aí um domínio primacial 
de aplicação. Não fazendo o art. 266º, n.º 2, da CRP, qualquer distinção, “na aplicação da legalidade, 
tanto pela Administração como pelos tribunais, não pode ser encarada isoladamente cada norma que 
enquadra uma determinada actuação da Administração, antes terá de se atender à globalidade do sistema 
jurídico, que é o elemento primacial da interpretação jurídica (art. 9º, nº1, do CC). Não se pode afirmar, 
que, nos casos de exercício de poderes vinculados, a obediência a uma determinada lei ordinária se 
sobrepõe aos princípios constitucionais referidos, pois estes princípios fazem também parte do bloco 
normativo aplicável, eles são também definidores da legalidade e, como normas constitucionais, são de 
aplicação prioritária em relação ao direito ordinário”. E, mais adiante, pode ler -se no mesmo Acórdão 
que “do referido art. 18º, n.º 1, do CIRC resulta uma vinculação para a Administração, que, em regra, 
deve aplicar o princípio da especialização dos exercícios na sua actividade de controle das declarações 
apresentadas pelos contribuintes. Mas, o exercício deste poder de controle, predominantemente vinculado, 
pode conduzir a uma situação de flagrante injustiça e, nessas situações, é de fazer operar o princípio 
da justiça, consagrado nos arts. 266º, n.º 2, da CRP e 55º da LGT, para obstar a que se concretize essa 
situação de injustiça repudiada pela Constituição.

Na ponderação dos valores em causa (por um lado o princípio da especialização dos exercícios 
que é uma regra legislativamente arbitrária de separação temporal, para efeitos fiscais, de um facto 
tributário de duração prolongada e, por outro lado, o princípio da justiça, que reflecte um das preocu-
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pações nucleares de um Estado de Direito) é manifesto que, numa situação de incompatibilidade se 
deve dar prevalência a este último princípio.”

Foi com base nesta jurisprudência, fazendo prevalecer o princípio da justiça tributária sobre o da 
especialização dos exercícios, que a sentença recorrida concedeu provimento à impugnação judicial.

Vejamos se bem, pois estamos agora em melhores condições para apreciar a questão que vem 
posta.

2.3. Da apreciação do erro de julgamento
No caso em apreço, vimos que a recorrida, em 1997, na sequência da celebração de um contrato 

promessa de compra e venda com eficácia real, através do qual se comprometia vender uma parcela de 
terreno, contabilizou como mais -valia o valor da correspondente transacção, a qual foi deduzida para 
efeitos fiscais [cfr. o ponto F - f. III. 1.3 do probatório]. Entretanto, resulta também do probatório que, 
em 2006, não tendo sido aprovado o plano de pormenor para aquela área de desenvolvimento turístico 
e devido à alteração das circunstâncias derivadas do decurso do tempo, as partes acordaram em revogar 
o referido contrato promessa.

Em face desta factualidade, a recorrida entende que teve, no exercício de 2006, em obediência 
às regras contabilísticas e fiscais, uma variação patrimonial negativa que há -se ser considerada custo 
fiscal, nos termos e para os efeitos dos arts. 17º e 24º do CIRC.

A Fazenda Pública defende, pelo contrário, que não existe enquadramento fiscal para esta de-
dução, porque as menos -valias potenciais ou latentes ainda que expressas na contabilidade são uma 
das excepções das variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do exercício, 
que não concorrem para a formação do lucro tributável, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1, 
do art. 24º do CIRC, com violação não apenas deste preceito, mas também do princípio estatuído no 
art. 18º do CIRC.

Vejamos se assiste razão à recorrente.
No exercício de 1997, com a transacção do imóvel, através da celebração do contrato promessa 

de compra e venda com eficácia real, verificou -se, de facto, uma mais -valia que foi objecto de enqua-
dramento contabilístico e fiscal, e, por conseguinte, sujeita a tributação. É que não obstante o preço 
da venda tenha ficado sujeito à verificação de uma condição suspensiva, a verdade é que o contrato 
promessa ao ter eficácia real operou a transmissão do imóvel para efeitos fiscais, pelo que andou bem 
a recorrida em considerar tal ganho ou proveito como uma variação patrimonial positiva (6), que con-
correu para a formação do lucro tributável, nos termos do disposto o art. 21º do CIRC.

No que se refere ao exercício de 2006, é verdade que, como vimos, o legislador exclui das varia-
ções patrimoniais a considerar para o lucro tributável as mais -valias e as menos -valias potenciais ou 
latentes, ainda que expressas na contabilidade [cfr. alínea b) do art. 21º e alínea b) do n.º 1 do art. 24º 
do CIRC].

Recorde -se, porém, que as mais -valias ou menos -valias potenciais ou latentes referem -se às 
reavaliações do activo imobilizado (7), ou seja, do património, o que não é o caso dos autos. Quando 
as partes procederam em 2006 à revogação do contrato -promessa, tal facto teve como consequência 
necessária a anulação do crédito que constava da contabilidade e fazia parte do activo da recorrida e 
que deixou de existir.

Ao contrário do alegado pela Fazenda Pública e seguido pela sentença recorrida, a anulação do 
crédito que a recorrida detinha na qualidade de promitente vendedora, inscrito na contabilidade em 
1997, na sequência da transacção do imóvel, uma vez que não se refere à desvalorização de um bem 
do activo imobilizado, não corresponde nem integra o conceito de menos -valia potencial ou latente 
para efeitos das excepções previstas no art. 24º, n.º 1, alínea b), do CIRC.

Assim sendo, a anulação do crédito não pode deixar de concorrer negativamente para a formação 
do lucro tributável e de consubstanciar uma variação patrimonial negativa, nos termos do disposto no 
n.º 1 do art. 24º do CIRC, quando refere “que concorrem para a formação do lucro tributável as varia-
ções patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do exercício”, na medida em que tal 
operação não cabe nas excepções mencionadas nas alíneas a) a d), do mesmo preceito.

Em nossa óptica, também não existe igualmente qualquer violação do princípio da periodização 
dos exercícios, uma vez que não está em causa, ao contrário do alegado pela Recorrente e sufragado na 
sentença recorrida, qualquer alteração ou correcção ao exercício de 1997, mas tão -só julgar ou corrigir 
o exercício de 2006.

Como vimos, o referido princípio determina que em cada ano fiscal de actividade da empresa 
devem ser imputados os proveitos e custos que nele tenham sido gerados ou suportados e ganha 
especial relevância nos casos em que não existe coincidência entre o exercício em que os ganhos 
ou perdas são contabilizados e o exercício em que os recebimentos ou despesas correspondentes 
têm lugar.

Ora, no caso dos autos, no exercício de 1997, tendo havido a celebração de um contrato promessa 
com eficácia real tem de entender -se como realizada uma mais -valia que foi devidamente tratada quer 
do ponto de vista contabilístico quer fiscal. Como refere a recorrida, em homenagem ao princípio da 
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periodização, “considerou, no plano fiscal, o imóvel como alienado e, concomitantemente, relevou, no 
plano fiscal, a mais -valia resultante da “alienação” do indicado imóvel”. O que quer dizer que aquela 
mais -valia foi tributada em IRC no exercício de 1997.

Por sua vez, no exercício de 2006 deu -se igualmente um facto com relevância contabilística 
(traduzido na revogação do contrato promessa que tinha gerado uma mais -valia), com a consequente 
anulação de um crédito, o que em termos fiscais consubstanciou uma variação patrimonial negativa, 
que não pode deixar de relevar em matéria de custos, nos termos do disposto no art. 24º do CIRC.

Em suma, em nenhuma das situações se verificou a imputação de proveitos ou de encargos que 
não tivessem tido lugar nos respectivos exercícios e em resultado de operações também verificadas 
nesses mesmos exercícios.

Por outro lado, não consta do probatório, nem do relatório da inspecção, nem tão pouco vem 
alegado pela Fazenda Pública, que as operações realizadas tenham tido em vista a manipulação de 
resultados, de modo a permitir o deferimento no tempo dos lucros, fraccionar os lucros ou concentrar 
o lucro num exercício para se poder efectivar deduções mais avultadas (ex. por reporte de prejuízos 
ou por incentivos fiscais).

Não havendo violação do princípio da especialização dos exercícios, ao contrário do decidido 
na sentença recorrida, não há, desta forma, espaço para chamar à colação o princípio da justiça e a 
jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.

Questão diferente é a de saber se há -de relevar como custo todo o valor reclamado pela recor-
rida.

O que resulta do probatório [cfr. as alíneas J) e K)] é que a ora recorrida apresentou em 1997 lucro 
tributável no montante de PTE 983771 422$00, tendo ficado igualmente consignado na sentença “a 
quo” que “se o resultado líquido do exercício não estivesse influenciado pela mais -valia contabilística 
resultante do contrato promessa de compra e venda”, a recorrida “teria apresentado um prejuízo de 
PTE (279 191 771$00) (Ponto K).

Ora, do ponto de vista fiscal a contabilização da mais -valia ao mesmo tempo que aumenta o 
imposto a pagar também permite o reporte de prejuízos. Acresce que, no caso, resulta igualmente do 
probatório que a recorrida reinvestiu parte do valor da mais -valia [ponto F) - g)].

Assim sendo, considerando que na declaração modelo 22 do exercício de 1997 a mais -valia fiscal 
apurada é de €6. 251 361, 74 8 (PTE 1.253.285.504$00) [cfr. ponto F. f.III.1.3.g. do probatório] há -de 
ser este o montante a considerar como variação patrimonial negativa para efeitos de custos no exercício 
de 2006, sob pena de se lhe conferir, pelo menos no plano teórico, benefício fiscal superior ao encargo 
fiscal que a recorrida teve em 1997.

Finalmente, ao concluir -se que não está em causa qualquer alteração ao exercício de 1997, não 
assiste razão à recorrente quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica e muito menos 
do art. 45º da LTG.

Por tudo o que vai exposto, o recurso deve proceder parcialmente, julgando -se parcialmente 
improcedente a impugnação, admitindo -se apenas como custos relativos ao exercício de 2006 o mon-
tante equivalente à mais -valia fiscal tida em conta em 1997, ou seja, o valor de €6. 251 361, 74 (PTE 
1.253.285.504$00), e, nesta sequência, deve revogar -se a sentença recorrida nesta parte e manter -se 
em relação ao demais ainda que com distinta fundamentação.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento parcial ao recurso, julgando -se parcialmente improcedente a 
impugnação, admitindo -se apenas como custo fiscal relevante no exercício de 2006 o valor correspon-
dente à mais -valia fiscal tida em conta em 1997, no valor de €6. 251 361, 74 (PTE 1.253.285.504$00), 
e, nesta sequência, revoga -se parcialmente a sentença recorrida, que deve manter -se em relação ao 
demais, ainda que com distinta fundamentação.

Custas na proporção do vencimento.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

(1) Cfr. RUI MORAIS, Sobre o IRS, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010 e p. 35, e MANUEL H.F. PEREIRA, “A Base 
Tributável do IRC”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 360, p. 35.

(2) As mais -valias e menos -valias realizadas são objecto de definição no artigo 43.º do CIRC (redacção à data dos factos), 
que contém também regras de quantificação específicas. Para maiores desenvolvimentos, cfr. SALDANHA SANCHES, “Ainda 
Sobre o Conceito de Mais -Valias”, Fisco, n.os 65 -66, Maio/Junho de 1994, pp. 4 ss.

(3) MANUEL H.F. PEREIRA, ob cit., p. 37.
(4) Cfr. ob cit., pp. 77 ss.
(5) Cfr. “A periodização do lucro tributável”, Ciência e Técnica Fiscal, 1988, n.º 349, pp. 80 -81.
(6) O momento da realização é considerado fundamental para a imputação temporal dos proveitos, sendo que a mesma 

deverá coincidir com o momento em que se adquire o direito à contraprestação, ao pagamento, o que nem sempre coincide com 
a data do recebimento. Para maiores desenvolvimentos, cfr. MANUEL H.F. PEREIRA, ob. cit., pp.113 ss.

(7) Cfr. MANUEL H. F. PEREIRA, ob. cit., p. 135. 



1301

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Contribuições para a segurança social. Prescrição.

Sumário:

 I  - A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, entrou em vigor no dia 4 de Fevereiro de 2001, 
nos termos do seu artigo 119.º, data com referência à qual há -de determinar -se, 
relativamente a cada uma das dívidas, qual o prazo a aplicar, elegendo como 
aplicável o prazo novo, considerado em abstracto, ou seja, sem ponderar a in-
terferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir 
a ocorrer na vigência da lei nova, salvo se o estabelecido na lei antiga, concre-
tamente considerado, primeiro se perfizer, em obediência ao disposto no n.º 1 do 
artigo 297.º do CC.

 II  - A interrupção da prescrição derivada da citação de um dos responsáveis solidários, 
produz efeitos relativamente aos demais, atento o disposto no n.º 2 do art. 48.º da 
LGT.

 III  - O n.º 2 do art. 49.º da LGT – que previa a cessação do efeito interruptivo para os 
casos de paragem do processo por mais de um ano por motivo não imputável ao 
contribuinte e sua degradação em efeito suspensivo – foi revogado pelo art. 90.º 
da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, ressalvando -se unicamente os casos em 
que em 31 de Dezembro de 2006 se tivesse já completado um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo (art. 91.º da referida Lei).

Processo n.º 282/12 -30.
Recorrente: Maria de Fátima Nobre de Sousa Guedes.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 Maria de Fátima Nobre de Sousa Guedes (adiante Executado por reversão, Oponente ou Re-
corrente), na sequência da citação que lhe foi efectuada «nos termos e para os efeitos dos artigos 220º 
e 239º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário» (1), deduziu oposição à execução 
fiscal que foi instaurada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) contra o seu 
marido para cobrança de dívidas por contribuições para a Segurança Social.

Invocando a prescrição das dívidas exequendas, pediu a extinção da execução fiscal.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu julgou a oposição improcedente. Para 

tanto, e em síntese, considerou que a Oponente alegou conclusivamente que a execução fiscal esteve 
parada por mais de um ano por motivo que não lhe é imputável, bem como que a hipoteca legal re-
caiu sobre um prédio inexistente, o que não ficou demonstrado. Mais considerou que a prescrição foi 
interrompida pela citação do marido da Oponente, em 2004 e que a execução fiscal está suspensa por 
força da constituição da garantia.

1.3 Inconformada com a decisão, a Oponente dela interpôs recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo, o qual foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito mera-
mente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu na seguinte conclusão:
«
1. – A dívida exequenda está prescrita, nos termos art.º 70º da Base da Segurança Social, aprovada 

pela Lei n.º 32/2002, de 20.12 e art.º 48º, n.º 1, da LGT».
1.5 O Recorrido contra -alegou, pugnando pela manutenção da sentença.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso com a seguinte fundamentação:

«1. A recorrente foi citada, nos termos dos arts. 220º e 239º n.º 1 do CPPT, para requerer a sepa-
ração judicial de bens, proceder ao pagamento da dívida exequenda e acrescido ou requerer, querendo, 
o pagamento em prestações ou ainda deduzir oposição (probatório alínea E); documento fls. 5 processo 
de oposição, doc. fls. 121/122 PEF apenso)
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Nos casos em que a penhora incide sobre bem imóvel a citação do cônjuge do executado confere-
-lhe a qualidade de co -executado, podendo exercer todos os direitos processuais atribuídos ao próprio 
executado, incluindo a dedução de oposição à execução (art. 864º -A n.º 1 CPC)

No caso concreto as dívidas tributárias são da responsabilidade de ambos os cônjuges porque 
emergem de contribuições para a Segurança Social, devidas pelo exercício de actividade comercial 
pelo cônjuge da oponente, havendo presunção de proveito comum do casal nas dívidas contraídas (art. 
1691º n.º 1 alínea d) CCivil)

2. Regime de prescrição das contribuições para a Segurança Social
Prazos de prescrição (em sucessão cronológica)
a) 10 anos, contados do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário (art. 

53º n.º 2 Lei n.º 28/84,14 Agosto; art. 27º corpo CPCI; art. 34º n.º 2 CPT)
b) 5 anos, a contar da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida (art. 63º n.º 2 Lei 

n.º 17/2000, 8 Agosto com início de vigência em 4.02.2001, cf. art.119º)
c) 5 anos, a contar da data em que a obrigação tributária deveria ter sido cumprida (art. 49º Lei 

n.º 32/2002, 20 Dezembro)
d) 5 anos, a contar da data em que a obrigação tributária deveria ter sido cumprida (art. 60º n.º 3 

Lei n.º 4/2007,16 Janeiro)
A prescrição interrompe -se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento 

pelo responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da divida (art. 63º n.º 3 Lei 
n.º 17/2000, 8 Agosto; art.49º n.º 2 Lei n.º 32/2002, 20 Dezembro; art. 60º n.º 4 Lei n.º 4/2007,16 
Janeiro)

A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente começando a correr 
novo prazo, idêntico ao prazo da prescrição primitiva (art. 326º CCivil)

Se a interrupção resultar de citação ou notificação o novo prazo de prescrição não começa a 
correr enquanto não for proferida decisão que puser termo ao PEF (art. 327º n.º 1 CCivil, adaptada à 
tramitação do PEF)

São aplicáveis subsidiariamente, por inexistência de regras especiais, as causas de interrupção e 
de suspensão da prescrição, bem como os efeitos desses factos previstos nos arts. 48º e 49º LGT, em 
conformidade com a vocação deste diploma para a regulação da generalidade das relações jurídico-
-tributárias (art. 1º n.º 1 LGT; Jorge Lopes de Sousa Sobre a prescrição da obrigação tributária Notas 
Práticas 2ª edição 2010 pp. 126/127)

3. Aplicando as considerações antecedentes à apreciação do caso concreto:
a) a dívida exequenda emerge de contribuições para a Segurança Social (Novembro 1998/Agosto 

2000; Outubro 2000/Janeiro 2004)
b) os prazos de prescrição contam -se a partir do início de cada um dos anos seguintes àqueles a 

que respeitam as contribuições exequendas (art. 34º n.º 2 CPT; art. 48º n.º 1 LGT)
c) a citação do cônjuge da oponente em 14.04.2004 interrompeu o prazo de prescrição iniciado 

em 8.02.2001 (data do início da vigência da Lei n.º 17/2000, 8 Agosto), relativamente a este executado 
e à oponente, na qualidade de responsável solidária pela dívida exequenda (art. 48º n.º 2 LGT)».

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes adjuntos.
1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento 

quando julgou não verificada a prescrição das obrigações que correspondem às dívidas exequendas 
provenientes de contribuições para a Segurança Social, o que, como procuraremos demonstrar, impõe 
a determinação do prazo de prescrição e a averiguação da eventual existência de causas de interrupção 
e ou suspensão da prescrição, tudo tendo em conta as regras de aplicação da lei no tempo.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu deu como provada a seguinte factualidade:
«II I Factos Provados
Compulsados os autos, com relevo para a decisão dão -se como provados os seguintes factos:
A) Na execução fiscal n.º 180120041002171, instaurada em 12 -04 -2004, visa -se a cobrança de 

contribuições para a SS referentes aos meses de Novembro de 1998 a Agosto de 2000 e Outubro de 
2000 a Janeiro de 2004, cfr. fls. 1 e segs. do processo apenso constituído por cópia, conforme o ori-
ginal, do processo executivo, aqui dado por reproduzido, o mesmo se dizendo dos demais elementos 
infra referidos;

B) O executado, marido da aqui Oponente, foi citado em 14 -04 -2004, vide fls. 9 e 10 do aludido 
apenso;

C) O executado solicitou, em Maio de 2004, “reavaliação do processo … visto existirem paga-
mentos de contribuições em alguns períodos dos que constam da citação” e foi -lhe respondido, em 
06 -10 -2004, que “… se mantinha inalterada a dívida…”, cfr. fls. 12 e 26 do apenso.
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D) Em Maio de 2005, para garantir a dívida exequenda, procedeu -se à hipoteca legal do imóvel 
urbano inscrito na matriz sob o n.º 736 e descrito na Conservatória do Registo Central de Lamego sob 
o n.º 1155/20112033, vide fls. 54 e segs. do apenso.

E) A ora Oponente foi citada em 08 -02 -2007, nos termos dos artigos 220º e 239º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, cfr. fls. 121 e 122 do apenso.

F) Os presentes autos foram instaurados em 08 -03 -2007, vide carimbo aposto na Petição Inicial 
correspondente a fls. 3 dos autos.

II II Factos não provados
Inexistem».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada para cobrança de dívidas provenientes de contribuições para a 

Segurança Social dos meses de Novembro de 1998 a Agosto de 2000 e Outubro de 2000 a Janeiro de 
2004, a mulher do executado, citada que foi «nos termos dos artigos 220º e 239º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário» (2) veio deduzir oposição, invocando como único fundamento o 
previsto na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPP: a prescrição das dívidas exequendas.

A sentença recorrida julgou improcedente a oposição, no entendimento de que as obrigações 
relativas às dívidas exequendas não estão prescritas.

Isto, em síntese, porque o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu considerou que a 
prescrição se interrompeu em 2004, quando da citação do marido da Oponente, sendo também que 
a execução fiscal se encontra suspensa em virtude da garantia constituída por hipoteca legal em 
2005.

A Oponente discorda da sentença e, se bem interpretamos as alegações e respectiva conclusão, 
o motivo da sua discordância assenta, essencialmente, na circunstância de, a seu ver, dever considerar-
-se que, não obstante a citação do seu marido ter interrompido a prescrição, o processo, depois, esteve 
parado por mais de um ano por facto que não lhe é imputável, o que acarretou a degradação do efeito 
interruptivo em efeito suspensivo, sendo que esse período de paragem se tinha já completado antes da 
revogação do n.º 2 do art. 49.º da Lei Geral Tributária (LGT), operada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 
de Dezembro.

Nesse pressuposto, a Recorrente conclui que as obrigações correspondentes às dívidas exequendas 
estão prescritas «nos termos art.º 70º da Base da Segurança Social, aprovada pela Lei n.º 32/2002, de 
20.12 e art.º 48º, n.º 1, da LGT».

A questão a apreciar e decidir é, pois, a de saber se as obrigações correspondentes às dívidas 
exequendas estão ou não prescritas.

Sem prejuízo de devermos sindicar todo o julgamento, a nossa atenção centrar -se -á essencialmente 
nos pontos em que a Oponente manifesta discordância com a sentença.

2.2.2 DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES ÀS DÍVIDAS EXE-
QUENDAS

Os factos que deram origem às dívidas exequendas referem -se aos anos de 1998 a 2004, datas 
em que o prazo de prescrição das dívidas por contribuições para a Segurança Social estava previsto, 
primeiro, na Lei 28/84, de 14 de Agosto, sendo de 10 anos, nos termos do disposto no seu art. 53.º, 
n.º 2, e contando -se do «início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário», nos 
termos prescritos no art. 34.º, n.º 2, do Código de Processo Tributário (CPT), em vigor à data (3) e 
subsidiariamente aplicável (4) e, depois, no n.º 2 do art. 63.º da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, que 
diminui o prazo de prescrição para cinco anos e também estabeleceu que a contagem do prazo se faz 
«a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida», regime que se manteve, quer 
quanto ao prazo quer quanto ao termo inicial do prazo, com a Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro (art. 
49.º, n.º 1) e com a Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro (art. 60.º, n.º 3).

Como é sabido, a determinação do prazo a aplicar, a efectuar nos termos do disposto no art. 297.º, 
n.º 1, do CC, depende do tempo que falta para a prescrição se completar à face de ambas as leis, con-
siderado o momento da entrada em vigor da lei nova. JORGE LOPES DE SOUSA indica com clareza 
o método a seguir:

«Neste momento da entrada em vigor da lei nova, à face dela falta todo o tempo que ela prevê, 
naturalmente. Por isso, apenas é necessário calcular o tempo que, nesse momento, falta para a pres-
crição à face da lei antiga. Se faltar menos tempo do que o previsto no novo prazo, é de aplicar a 
lei antiga.

Esta contagem do prazo que falta faz -se considerando tudo o que consta da lei antiga (início, 
causas de suspensão e de interrupção) como se depreende do texto da parte final do n.º 1 do art. 297.
º do CPPT, ao referir que o novo prazo aplica -se «a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos 
tempo para o prazo se completar»; «segundo a lei antiga» significa calcular o prazo de prescrição 
que decorreu até à data da entrada em vigor da lei nova nos termos que a lei antiga prevê a respectiva 
contagem» (5).
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Apliquemos esta doutrina ao caso sub judice:
Tomando as contribuições mais antigas, do mês de Novembro do ano de 1998, o prazo de prescrição 

de 10 anos do art. 53.º, n.º 2, da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, iniciou -se, de acordo com o disposto 
no art. 34.º, n.º 2, do CPT, em vigor à data, em 1 de Janeiro de 1999.

Assim, quando em 4 de Fevereiro de 2001 entrou em vigor a lei nova (6) – Lei n.º 17/2000, de 8 
de Agosto – ainda tinham decorrido pouco mais de dois anos do prazo de dez fixado pela lei velha – a 
Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto –, motivo porque, nos termos do critério exposto, o prazo prescricional 
a aplicar é o da lei nova, a contar de 4 de Fevereiro de 2001.

Quanto às dívidas que se referem a períodos ulteriores à entrada em vigor da Lei n.º 17/2000, de 
8 de Agosto, o prazo de prescrição é também o nela previsto.

Assim, o prazo prescricional a considerar relativamente a todas as dívidas exequendas é de cinco 
anos, sendo que a sua contagem se faz com início no dia 4 de Fevereiro de 2001, relativamente às 
dívidas que se constituíram antes dessa data, e com início na data em que deveriam ter sido cumpridas 
as obrigações que as originaram, relativamente às dívidas que se constituíram ulteriormente.

Dito isto, podemos também assentar que, relativamente a todas as dívidas em cobrança coerciva, 
esse prazo, como aliás aceita a Recorrente, se interrompeu em 14 de Abril de 2004, com a citação do 
marido da Oponente, em face do disposto no art. 49.º, n.º 1, da LGT. Na verdade, o efeito interruptivo 
decorrente da citação de um dos responsáveis solidários, produz efeitos relativamente aos demais, como 
decorre inequivocamente do disposto no n.º 2 do art. 48.º da LGT (7). Interrupção que tem como efeito, 
nos termos do art. 326.º, n.º 1, do CC, a inutilização de todo o prazo decorrido até esse momento.

É certo que a paragem do processo por mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte 
teria como efeito, desde que esse período se tivesse completado antes da revogação do n.º 2 do art. 49.
º da LGT, a degradação desse efeito interruptivo em efeito suspensivo (8). No entanto, no caso sub 
judice, porque não foi dada como provada qualquer paragem do processo, não faz sentido esgrimir esse 
argumento, como o faz a Recorrente.

Assim, e porque ainda não se iniciou novo prazo de prescrição, o que só sucederia com o trânsito 
em julgado da decisão que pusesse termo ao processo de execução fiscal (cfr. art. 327.º, n.º 1, do CC), 
somos levados a concluir que não estão prescritas as obrigações correspondentes às dívidas exequendas, 
motivo por que o recurso não pode ser provido.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, entrou em vigor no dia 4 de Fevereiro de 2001, nos termos do 

seu artigo 119.º, data com referência à qual há -de determinar -se, relativamente a cada uma das dívidas, 
qual o prazo a aplicar, elegendo como aplicável o prazo novo, considerado em abstracto, ou seja, sem 
ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir a ocorrer 
na vigência da lei nova, salvo se o estabelecido na lei antiga, concretamente considerado, primeiro se 
perfizer, em obediência ao disposto no n.º 1 do artigo 297.º do CC.

II  - A interrupção da prescrição derivada da citação de um dos responsáveis solidários, produz 
efeitos relativamente aos demais, atento o disposto no n.º 2 do art. 48.º da LGT.

III  - O n.º 2 do art. 49.º da LGT – que previa a cessação do efeito interruptivo para os casos de 
paragem do processo por mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte e sua degradação em 
efeito suspensivo – foi revogado pelo art. 90.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, ressalvando -se 
unicamente os casos em que em 31 de Dezembro de 2006 se tivesse já completado um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo (art. 91.º da referida Lei).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, 

negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui e adiante, constituem transcrições.
(2) Pese embora os termos em que foi efectuada, a verdade é que a citação efectuada nos termos de um e outro dos referidos 

artigo são realidades que não se confundem, prosseguindo fins diversos. Neste sentido, desenvolvidamente, JORGE LOPES 
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, 
anotações 3 e 4 ao art. 239.º, págs. 28 a 30.

(3) O Código de Processo Tributário esteve em vigor entre 1 de Julho de 1991 (art. 2.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 154/91, 
de 23 de Abril) e 1 de Janeiro de 2000 (arts. 2.º, n.º 1, e 4.º, do Decreto -Lei n.º 433/99, de 6 de Outubro, diploma que aprovou 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário)

(4) Dada a natureza das contribuições para a Segurança Social, é -lhes subsidiariamente aplicável a legislação respeitante 
às relações jurídico -tributárias.

(5) Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, págs. 95/96.
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(6) A Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, entrou em vigor 180 dias após a data da sua publicação, nos termos do seu art. 119.
º. Quanto à data da entrada em vigor desse diploma legal, vide o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 25 de Julho de 2007, proferido no processo com o n.º 359/07, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 13 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32230.pdf), págs. 1318 a 1321, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/44a80d0dbc585aae802573160050d2cf?OpenDocument.

(7) Diz o n.º 2 do art. 48.º da LGT: «As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao 
devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários».

(8) O art. 49.º, n.º 2, da LGT, dispunha: «A paragem do processo por período superior a um ano por facto não impu-
tável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após 
esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação». No entanto, essa norma legal foi revogada pelo art. 90.º da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2007), sendo que a revogação, nos termos do art. 91.º 
do mesmo diploma, aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que, à data da sua entrada 
em vigor – 1 de Janeiro de 2007 (cf. o seu art. 163.º) – ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Invocação de fundamentos de oposição e impugnação e 
pedido de extinção da execução. Inexistência de erro na forma do processo.

Sumário:

 I — O erro na forma de processo consiste em ter o autor usado de uma forma proces-
sual inadequada para fazer valer a sua pretensão, pelo que o acerto ou o erro na 
forma de processo tem de ser aferido pelo pedido formulado na acção.

 II — Se os oponentes formulam unicamente, de forma clara e expressa, o pedido de que 
a oposição «deve ser julgada provada e procedente, revogando -se a reversão feita 
contra os oponentes e declarando -se ainda extinta a execução contra eles dirigida», 
e estruturam a causa de pedir na alegação da sua ilegitimidade para a execução 
por ausência de culpa na insuficiência patrimonial da sociedade devedora, e, 
ainda, na ilegalidade da liquidação do imposto por força da inactividade daquela 
sociedade, não se verifica qualquer erro na forma de processo ou ineptidão da 
petição.

 III — A circunstância de uma das causas de pedir gizadas não constituir fundamento 
legítimo de oposição, como será o caso da ilegalidade em concreto do acto de 
liquidação, não implica a ineptidão da petição inicial, constituindo, antes, motivo 
de improcedência do pedido com base nessa causa de pedir.

 IV — De todo o modo, acarretando a inutilidade superveniente de lide a extinção da 
instância na oposição à execução fiscal (e não a improcedência, como se decidiu na 
decisão recorrida) verificava -se impossibilidade de convolação, a qual pressupõe 
não só um erro na forma de processo utilizado como, sobretudo, a subsistência da 
instância e processo que se vai convolar para outra forma processual.

Processo n.º 311/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Pereira Martins e esposa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que, julgando 
improcedente a oposição por inutilidade superveniente da lide, em virtude do pagamento voluntário da 
dívida exequenda, ordenou que o processo passasse a seguir como impugnação judicial, após trânsito, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que apesar de improceder a presente 
oposição por inutilidade superveniente da lide, determinou a correcção do processo de oposição para 
processo de impugnação com prossecução dos seus termos até final.

B) Fundamentou -se a douta sentença no pedido de convolação dos presentes autos de oposição 
em processo de impugnação judicial em virtude de os oponentes não terem renunciado a esse direito,
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C) Estribando -se no artº. 9.º, n.º 3 da LGT, que preceitua que o pagamento do imposto nos termos 
da lei que atribua benefícios ou vantagens no conjunto de certos encargos ou condições não preclude o 
direito de impugnação, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos da lei.

D) Entendeu o Tribunal na sentença recorrida que não constitui violação da garantia constitucional 
prevista no artº. 268º, n.º 4 da CRP, já que o contribuinte continua a poder discutir a legalidade do acto 
tributário, nomeadamente, através do meio de impugnação judicial, concluindo que presente processo 
de oposição deverá ser corrigido para o processo de Impugnação Judicial. Ora,

E) Toda a questão se cifra entre a possibilidade ou não da convolação dos presentes autos de 
oposição em processo de impugnação judicial.

F) Efectuado o pagamento voluntário da quantia exequenda pelos responsáveis subsidiários, tem 
entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que o pagamento da quantia exequenda 
efectuado pelo responsável subsidiário dentro do prazo da oposição, para beneficiar de isenção de custas 
e multa, nos termos do n.º 5 do artigo 23º da LGT, não implica a preclusão do direito de impugnar o 
acto de liquidação, que lhe é garantido pelo n.º 4 do artigo 22º da LGT,

G) direito esse que pode ser exercido por qualquer dos meios que a lei prevê para esse efeito, 
incluindo a oposição à execução fiscal, designadamente nos casos em que a lei não assegura qualquer 
outro meio de impugnação contenciosa ou esse for o meio adequado para o fazer.

H) Por isso, no pressuposto de que aquele artº. 9º, n.º 3 da LGT assegura que o pagamento do 
imposto não afecta os direitos de impugnação administrativa ou contenciosa previstos na lei, tem -se 
entendido que o pagamento feito pelo responsável subsidiário não obsta a que ele se possa servir da 
oposição à execução fiscal para impugnar actos em matéria tributária que o lesem, quando a oposição 
for o tipo de processo previsto na lei como adequado para essa impugnação.

I). Quanto a esta argumentação, também expendida pela Meritíssima Juiz de direito, até podemos 
concordar, ou seja, de que o pagamento voluntário da divida exequenda pelos responsáveis subsidiários 
não preclude o seu direito de impugnação.

J). Porém, não pode a Fazenda Pública concordar com a convolação dos presentes autos em 
impugnação judicial.

K). Como refere o Tribunal a quo, invocando a inidoneidade do meio processual usado e a 
possibilidade da convolação para o que se mostre adequado, tem de aferir -se fundamentalmente pela 
tempestividade do exercício do direito da acção apropriada, pela pertinência da causa de pedir, bem 
como a conformidade desta com o correspondente pedido.

L). Perscrutada a douta Petição Inicial, invocam os oponentes fundamentos que se subsumem 
nos previstos no artº. 204º do CPPT, uma vez que argumentam contra os fundamentos da reversão 
efectuada, bem como fundamentos alusivos à ilegalidade das liquidações de IRC, que se subsumem 
nos fundamentos de impugnação judicial, os quais, deveriam seguir formas de processo completamente 
distintas  - oposição judicial e impugnação judicial.

Assim,
M). E acompanhando o texto do Acórdão do STA, de 28.1.2004, recurso n.º 01358/03, diremos que 

“Em situações deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na forma de processo 
quanto a um deles, a solução é considerar sem efeito o pedido para o qual o processo não é adequado, 
como se infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193º do CPC”.

N). Por isso, no caso vertente, entende a Fazenda Pública que não poderá haver possibilidade 
de convolação, por esta pressupor que todo o processo passasse a seguir a tramitação adequada e, tal 
não poder determinar -se por os fundamentos invocados no douto petitório deverem seguir formas de 
processo distintas.

O). Sem prejuízo do entendimento até aqui prosseguido, acresce ainda que estamos perante uma 
ineptidão da petição inicial por terem sido cumuladas causas de pedir e pedidos substancialmente in-
compatíveis, o que acarreta a nulidade de todo o processo.

P). Esta nulidade pode ser conhecida oficiosamente ou deduzida a todo o tempo até ao trânsito 
em julgado da decisão final e tem por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dela 
dependem absolutamente  - artº. 98º, nºs 2 e 3 do CPPT.

Q). Não se mostra assim também viável convolar o processo de oposição em impugnação judicial 
face ao teor do artº. 193º do CPC, n.º 1, n.º 2, c) e n.º 4, aplicáveis por força do disposto no artº. 2º, 
alínea e) do CPPT,

R). pois esta só é possível quando todo o processado passe a seguir a tramitação adequada, sub-
sistindo a nulidade invocada ainda que um dos pedidos fique sem efeito por erro na forma do processo.

S). Assim, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro de jul-
gamento de facto e de direito, pelo que deverá ser revogada a douta sentença recorrida.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
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2. O MºPº emitiu o aparecer que consta de fls. 186/187 no qual defende a improcedência do 
recurso.

3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, no caso concreto, era ou não 

admissível a convolação de oposição à execução fiscal em impugnação judicial.
4.1. A decisão recorrida, tendo embora julgado improcedente a oposição por inutilidade superve-

niente da lide, em virtude do pagamento voluntário da dívida exequenda, entendeu que a convolação se 
justificava legalmente, já que “os oponentes quando pediram para pagar a dívida deixaram bem claro 
que não renunciavam ao direito de oposição à execução por entenderem que não era devido IRC”.

E, após a notificação da contestação da Fazenda Pública, vieram pedir a convolação dos presentes 
autos em processo de impugnação judicial em virtude de não terem renunciado a esse direito.

4.2. A recorrente, por sua vez, entende que tal convolação não é possível pelos seguintes motivos:
a) A inidoneidade do meio processual usado e a possibilidade da convolação para o que se mostre 

adequado, tem de aferir -se fundamentalmente pela tempestividade do exercício do direito da acção 
apropriada, pela pertinência da causa de pedir, bem como a conformidade desta com o correspondente 
pedido.

b). Na petição Inicial, invocam os oponentes fundamentos que se subsumem nos previstos no 
artº. 204º do CPPT, uma vez que argumentam contra os fundamentos da reversão efectuada, bem como 
fundamentos alusivos à ilegalidade das liquidações de IRC, que se subsumem nos fundamentos de 
impugnação judicial, os quais, deveriam seguir formas de processo completamente distintas  - oposição 
judicial e impugnação judicial.

c) Assim, ocorrendo erro na forma de processo quanto a um deles, a solução é considerar sem 
efeito o pedido para o qual o processo não é adequado.

d). Por isso, no caso vertente, não poderá haver possibilidade de convolação, por esta pressupor 
que todo o processo passasse a seguir a tramitação adequada e, tal não poder determinar -se por os 
fundamentos invocados no douto petitório deverem seguir formas de processo distintas.

e). Acresce ainda que estamos perante uma ineptidão da petição inicial por terem sido cumuladas 
causas de pedir e pedidos substancialmente incompatíveis, o que acarreta a nulidade de todo o pro-
cesso, a qual pode ser conhecida oficiosamente ou deduzida a todo o tempo até ao trânsito em julgado 
da decisão final e tem por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dela dependem 
absolutamente  - artº. 98º, n.º 2 e 3 do CPPT.

f). Não se mostra assim também viável convolar o processo de oposição em impugnação judicial, 
pois esta só é possível quando todo o processado passe a seguir a tramitação adequada, subsistindo a 
nulidade invocada ainda que um dos pedidos fique sem efeito por erro na forma do processo.

Vejamos então qual destas teses colhe o apoio legal.
5. Conforme resulta da petição inicial, os oponentes suscitaram na oposição duas causas de pedir:
a) a nulidade do despacho de reversão (nºs 1 a 20 da petição);
b) inexistência de facto tributário (nºs 20 a 36 da petição).
E terminaram a oposição do seguinte modo: “Termos em que a presente oposição deve ser julgada 

procedente, revogando -se a reversão contra os oponentes e declarando extinta a execução contra eles 
instaurada”.

Ora, como está bem de ver, e a recorrente refere na conclusão L) das suas alegações, o primeiro 
fundamento é de oposição à execução fiscal e o segundo, porque contende com a legalidade da liqui-
dação, determina a forma de impugnação judicial.

Porém, no caso concreto não estamos perante erro na forma do processo, conforme este STA 
decidiu em caso muito semelhante no acórdão de 25.01.2012, proferido no Processo n.º 0866/11 e que 
iremos aqui reproduzir parcialmente.

“… o erro na forma de processo, contemplado no artigo 199.º do Código de Processo Civil, 
consiste em ter o autor usado de uma forma processual inadequada para fazer valer a sua pretensão, 
pelo que o acerto ou o erro na forma de processo se tem de aferir pelo pedido formulado na acção. 
Com efeito, constitui entendimento doutrinal e jurisprudencial pacífico Cfr., entre outros, Rodrigues 
Bastos, in “Notas ao Código de Processo Civil”, 3ª ed., 1999, pág. 262; Antunes Varela, in RLJ 115, 
pág. 245 e segs; Acórdão do STJ de 12/12/2002, no Rec. n.º 3981/02, in Sumários, 12/2002; Acórdão 
da R. Coimbra de 14/3/2000, in BMJ 495, pág. 371; Ac. R. Évora de 12/11/98, in Col. Jur. Ano XXIII, 
T5, pág. 256; Acórdão da R. Lisboa de 19/1/1995, in Col. Jur. Ano XX, T1, pág. 95, e Acórdão da R. 
Porto de 5/7/1990, in Col. Jur. Ano XV, T4, pág. 20,1 que é pelo pedido final formulado, ou seja, pela 
pretensão que o requerente pretende fazer valer, que se determina a propriedade ou impropriedade 
do meio processual empregue para o efeito, pelo que, no caso vertente, será pelo pedido formulado 
na petição inicial que se terá de aferir do acerto ou erro do meio processual utilizado para atingir tal 
desiderato.
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Lida a petição inicial e o pedido que nela vem formulado, verifica -se que o Oponente formula uni-
camente, de forma expressa e clara, o pedido de que «seja declarada a extinção da execução fiscal com 
todas as consequências legais», e estrutura a respectiva causa de pedir na alegação dos seguintes vícios:

 -a sua ilegitimidade para a execução, na medida em que a sociedade executada cessou actividade 
em 28/02/2005 e requereu a declaração de insolvência em 23/01/2006, pelo que não exerceu nem podia 
ter exercido a gerência no decurso do ano de 2007, sendo, por isso, impossível responsabilizá -lo pelo 
pagamento da dívida exequenda;

 -a ausência de culpa na insuficiência patrimonial da devedora originária;
 -a falta de notificação para o exercício da audição prévia antes da reversão;
 -a ilegalidade da liquidação do IVA à sociedade por força da sua inactividade.
Donde resultam, em linha recta, três conclusões incontornáveis: não foram invocados pedidos 

incompatíveis entre si, mas um único pedido assente em vários fundamentos; o efeito jurídico pretendido, 
isto é, o pedido formulado, adequa -se inteiramente ao meio processual utilizado; dos vários fundamentos 
invocados, apenas um – o da ilegalidade da liquidação do IVA – não constitui fundamento legítimo de 
oposição à luz do disposto no artigo 204.º do CPPT, constituindo, antes, motivo para pedir a anula-
ção do acto de liquidação por vício de violação de lei, a arguir em processo de impugnação judicial.

O que significa que o Executado/Oponente não utilizou um meio processual inadequado para 
obter a pretendida extinção da execução fiscal, não se verificando, pois, qualquer erro na forma de 
processo nem qualquer ineptidão da petição inicial por incompatibilidade de pedidos. E a circunstância 
de uma das causas de pedir gizadas não constituir fundamento legítimo de oposição, como será o caso 
da ilegalidade em concreto do acto de liquidação do IVA, não implica a ineptidão da petição inicial, 
constituindo, antes, motivo de improcedência do pedido com base nessa causa de pedir.

Razão por que o processo de oposição deve prosseguir para apreciação do mérito da causa, por não 
se estar perante a excepção dilatória de erro na forma de processo ou de ineptidão da petição inicial “.

Ora, a situação dos presentes autos integra -se perfeitamente nesta doutrina, uma vez que:
 - foi formulado um único pedido  - revogação da reversão contra os oponentes e declaração de 

extinção da execução contra eles instaurada.
 - foram invocadas várias causas de pedir, sendo que uma delas não constituía fundamento de 

oposição à execução fiscal – ilegalidade da liquidação por inactividade da executada originária.
Temos então que não tendo existido erro na forma do processo, não poderia ter lugar a convola-

ção para impugnação judicial, antes  - se os autos de oposição devessem prosseguir  - se deveria julgar 
improcedente a oposição relativamente àquela causa de pedir  - ilegalidade da liquidação. (Seguindo 
também esta doutrina, entre outros, v. o acórdão de 07.09.2011, proferido no Processo n.º 0493/11).

De todo o modo, a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar improcedente a oposição, já que 
a inutilidade superveniente gera necessariamente a extinção da instância nos termos do artigo 278º, 
alínea e) do CPC, e não a improcedência da oposição como foi decidido.

Ora, também esta extinção determinaria a impossibilidade de convolação, a qual pressupõe não 
só um erro na forma de processo utilizado como, sobretudo, a subsistência da instância e processo que 
se vai convolar para outra forma processual.

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

na parte referente à convolação da oposição em impugnação judicial.
Sem custas.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12. Aplicação da lei 
no tempo.

Sumário:

 I — Relativamente aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos 
Tribunais Tributários até à entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12 (OGE 
de 2011) e das consequentes alterações por ela introduzidas no CPPT, aqueles 
Tribunais continuam a ser competentes para tramitar e conhecer das matérias 
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relativas à verificação e graduação de créditos, pois que as ditas alterações se 
reconduzem apenas à alteração da via ou forma processual adequada ao conheci-
mento das ditas matérias (a forma processual adequada deixou de ser o processo 
judicial de verificação e graduação de créditos e passou a ser o processo judicial 
de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria) 
ficando esta última (reclamação) a constituir a forma processual de exercer a 
tutela jurisdicional no que respeita à verificação e graduação de créditos.

 II — Em termos de aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é 
a de que a lei nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, mas não 
possui eficácia retroactiva — artigo 12.º, n.º 2 do CCivil e artigo 12.º, n.º 3 da 
LGT — exceptuando -se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito 
transitório ou de para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma 
contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que determina que a forma de processo 
aplicável se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Reconduzindo -se, como ficou dito, as alterações introduzidas pela Lei n.º 55.º -A/2010, 
a mera alteração da forma processual adequada ao conhecimento da matéria de 
verificação e graduação de créditos, é por força daquela norma especial contida 
no n.º 2 do artigo 142.º do CPC (subsidiariamente aplicável ao contencioso tri-
butário por força do artigo 2.º, alínea e) do CPPT), que a nova lei não pode ser 
aplicada aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais em 1/1/2011, os quais continuam a seguir a 
forma processual vigente à data da sua instauração.

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

Processo n.º 323/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Comercial Português, S. A. e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública junto do TAF do Funchal, recorre da decisão que, proferida no presente 

processo de verificação e graduação de créditos ali a correr termos sob o n.º 228/09.8BEFUN, ordenou a 
remessa dos autos ao órgão de execução fiscal, para aí serem tramitados, face às alterações processuais 
decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) A Representante da Fazenda Pública não se conformando com o despacho proferido pelo 

tribunal a quo, vem dela interpor o presente recurso.
B) A Meritíssima juíza quo, por despacho datado de 22.11.2011, determinou a baixa dos autos ao 

órgão de execução fiscal, com fundamento na alteração legislativa preconizada pelo artigo 126º da Lei 
55 -A/2010, de 31.12, que no seu entendimento transformou o incidente de verificação e graduação de 
créditos num mero procedimento de graduação de crédito.

C) Segundo afirma a alteração determinou a perda de competência dos tribunais para decidir o 
incidente de verificação e graduação de créditos e dado a falta de norma transitória de aplicação do novo 
regime, aplicou subsidiariamente a norma do artigo 64º do CPC. Nos termos da qual “Quando ocorra 
alteração da lei reguladora da lei da competência considerada relevante quanto aos processos pendentes, 
o juiz ordena oficiosamente a sua remessa para o tribunal que a nova lei considera competente”.

D) Considera que a partir da entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, os processos pen-
dentes nos tribunais, de verificação e graduação de créditos, passam a ser da competência do órgão de 
execução fiscal, tendo sido relegado para procedimento administrativo.

E) O entendimento da Meritíssima juíza a quo, salvo o devido respeito, padece de erro de interpre-
tação e aplicação do direito, pois a norma a aplicar (subsidiariamente) seria o artigo 142º n.º 2 do CPC, 
face à inexistência de regime transitório, pois estamos perante uma alteração na forma de processo e 
não perante uma alteração da competência dos tribunais tributários.

F) Perante as alterações introduzidas pela Lei de Orçamento do Estado para 2011, o incidente de 
verificação e graduação de créditos não foi simplesmente relegado para procedimento administrativo, 
o que aconteceu foi uma alteração da forma como judicialmente se solicita o controlo jurisdicional do 
incidente, que agora passa a ser através da reclamação das decisões do órgão de execução fiscal, ou 
seja verificou -se uma alteração da forma de processo.
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G) Antes da entrada em vigor daquela lei a verificação e graduação de créditos era feita judicial-
mente agora é feita num procedimento tributário e judicialmente sindicada através da reclamação das 
decisões do órgão de execução fiscal.

H) Assim, face à ausência de norma transitória, e face ao facto de a alteração do Orçamento do 
Estado para 2011 preconizar uma alteração da forma de processo e não uma alteração na competência 
dos tribunais, para a apreciação da verificação de créditos, a norma a aplicar à presente situação seria 
a norma do artigo 142º n.º 2 do CPC, por força da alínea e) do artigo 2º do CPPT e não a norma do 
artigo 64º do CPC.

I) Pelo que os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar a tramitar e a proferir decisão 
nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes em 01.01.2011.

J) Face ao ora invocado deverá o douto despacho recorrido ser anulado e substituído por nova 
decisão que julgue o incidente de verificação e graduação de créditos.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no qual se pronuncia pelo provimento do recurso, de acordo com a 

jurisprudência unânime e consolidada deste STA, constante, entre muitos outros, do ac. de 10/1/2012, 
no rec. n.º 0686/11.

1.5. Corridos os vistos dos Ex.mos. Adjuntos cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é, em síntese e no que ao recurso interessa, do teor seguinte:
«Tendo em conta que a competência dos tribunais da jurisdição fiscal se fixa no momento da 

propositura da causa, e que são irrelevantes as modificações de facto e de direito que ocorram poste-
riormente  - art. 5 n.º 1 do ETAF.

E tendo em conta que na competência dos tribunais tributários, antes da alteração da LOE 2011, 
cabiam os processos de “verificação e graduação de créditos”  - art. 49 n.º 1 alínea d) do ETAF, pro-
cesso judicial fiscal classificado na 9ª espécie por deliberação n.º 825/2005 do CSTAF, DRII Série, 
n.º 11, pág. 8921.

Considerando que desde o dia 1 de Janeiro de 2011, o julgamento da questão material dos pro-
cessos de “verificação e graduação de créditos” foi retirada do âmbito dos poderes de conhecimento 
judicial, não unicamente por ter sido alterada a regra da sua competência, mas por ser retirada do 
poder jurisdicional a própria matéria da graduação, que cabe agora a uma entidade administrativa 
 - o órgão de execução nos processos de execução fiscal, ou seja, aos chefes dos serviços de finanças 
 - art. 149º do CPPT.

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

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

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

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

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

Pelo exposto, Concluindo que a lei aplicável a situações jurídicas, não resolvidas definitivamente, 
reguladas por normas diferentes do momento do seu surgimento, como surge da publicação da LOE 
2011, que fixa as consequências de factos jurídicos, deve ser de aplicação imediata, por atribuir ao 
juiz competência de que inicialmente carecia, em termos que conflituam com as normas anteriores 
que regiam o regime processual e assim, atingindo as causas já instauradas e ainda não julgadas com 
trânsito em julgado e todos os termos processuais subsequentes, pelo que os processos em andamento 
seguem os termos da lei nova. A LOE 2011, pela sua natureza formal e orgânica, assumiu outras e 
novas razões de interesse público, fixando normativamente que o interesse público a cumprir pela 
fazenda nacional e o interesse dos credores reclamantes, são melhor protegidos, com as decisões dos 
chefes dos serviços de finanças, em matéria de graduação dos créditos concorrentes, reclamados, com 
os da FP no processo de execução fiscal. Também por razões de interesse instrumental, entendeu a 
LOE 2011 que o melhor modo de defender as graduações em concursos de créditos, nos processos de 
execução fiscal, passa a ser a via administrativa, sem que os direitos a graduar sejam afectados pelo 
conflito de interesses a dirimir.

Entendo, pois, que o princípio geral de que a lei rege para o futuro, atinge os processos de ve-
rificação e graduação de créditos, ainda sem sentença de graduação, que se achem pendentes nos 
tribunais, sendo imediatamente aplicável aos actos processuais a praticar, entre os quais “o acto final 
de graduação”, que antes era “a sentença de graduação”, e agora é uma decisão administrativa, 
por estar doravante abrangido pela LOE 2011, na medida em que esta Lei alterou a pessoa jurídica 
competente para o produzir, já não com a natureza jurídica de sentença, mas de decisão em matéria 
tributária, e portanto, deve incluir todas as situações ainda não decididas por decisão judicial, isto é, 
os processos pendentes, sem sentença de graduação de créditos.

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

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

Deste modo, As questões de graduação de créditos ainda não decididas, devem ser apreciadas 
pelo órgão agora declarado, a partir de 1 de Janeiro de 2011, competente, mesmo em todas as causas 
pendentes, por aplicação imediata do art. 64º do CPC, “ocorrendo alteração da lei reguladora da 
competência considerada relevante quanto aos processos pendentes, o juiz ordena oficiosamente a 
sua remessa para o tribunal que a nova lei considere competente”, A norma que rege a perpetuatio 
fori ou jurisdicionis, na jurisdição tributária, art. 5º n.º 1 do ETAF, “a competência dos tribunais da 
jurisdição administrativa e fiscal fixa -se no momento da propositura da causa, sendo irrelevantes as 
modificações de facto e de direito: ocorridas posteriormente” não se deve aplicar, pois deixa de existir 
acção de verificação e graduação de créditos, desaparece a espécie, o tipo especifico de processo, que 
passa a ser um procedimento administrativo, da competência do órgão da AF, art. 245/º n.º 2 do CPPT, 
e deste modo, por se não se verificar uma mera modificação (irrelevante) da competência, pela lei 
nova, mas porque, enquanto se verifica o desaparecimento de uma espécie de processo judicial, que é 
doravante transformado na sua natureza e relegado para um mero “procedimento” de graduação de 
créditos, da competência de um órgão administrativo, surge a consequente atribuição de “uma nova 
competência” ao juiz que dela carecia. Pelo exposto, aplicando o artigo 64º do Código de Processo 
Civil, ex vi artº 2º e, do Código de Procedimento e Processo Tributário, determino, após trânsito, a 
baixa dos autos na distribuição e a remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação 
e graduação de créditos, art. 245º n.º 2 do CPPT, na redacção da Lei 55 -A/2010, de 31/12.»

3.1. Da transcrita decisão resulta que a mesma, considerando não aplicável a regra constante do 
art. 5º do ETAF e considerando que deverão ter -se como de aplicação imediata as alterações decor-
rentes da Lei que aprova o OGE para o ano de 2011 (Lei n.º 55 -A/2010 de 31 -12), determinou, nos 
termos do art. 64º do CPC, ex vi art. 2º e) do CPPT, a baixa dos autos na distribuição e a remessa ao 
ORF competente para a verificação e graduação de créditos aqui em causa (art. 245º n.º 2 do CPPT, na 
redacção da Lei 55 -A/2010, de 31/12).
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3.2. Deste entendimento discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, em síntese, que a ci-
tada Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, não altera, no caso, a competência para a verificação e graduação de 
créditos, a qual continua a ser do Tribunal Tributário.

3.3. A questão a decidir e objecto do presente recurso é, portanto, a de saber se a decisão recorrida 
enferma de erro de interpretação e aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações intro-
duzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram 
de ter competência para a apreciação e decisão dos processos judiciais de verificação e graduação de 
créditos e que, por isso, se impõe a remessa de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão 
de execução para que este proceda à sua posterior tramitação e decisão.

Vejamos.
4. Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi já decidida nos acórdãos deste 

STA, de 6/7/2011, nos recs. nºs. 362/11 e 384/11, para cuja proficiente fundamentação se remete, bem 
como nos acórdãos de 13/7/2011, nos procs. nºs. 361/11, 392/11, 393/11, 394/11, 395/11, 398/11, 445/11, 
451/11, 466/11, 476/11, 492/11, 499/11, 500/11, 510/11, 511/11, 521/11, 522/11, 561/11, 580/11, 594/11, 
595/11, 597/11 e 632/11, ou ainda nos acs. mais recentes de 14/9/2011, rec. n.º 623/11 e de 28/9/11, rec. 
n.º 704/11 e cuja decisão (no sentido de que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 
não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual 
vigente à data da sua instauração) também aqui se acolhe, por com essas fundamentação e decisão 
concordarmos integralmente, o que conduz, inevitavelmente, à procedência do presente recurso.

Daí que, sem necessidade de mais considerações e remetendo para tal fundamentação, se deva dar 
provimento ao presente recurso e revogar a decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos 
ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

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

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

Sem custas.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Pedido de dispensa de prestação de garantia. Direito de audiência. Urgência. Dispensa 
de audição.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da adminis-
tração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional.

 II — A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal 
a natureza de judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente 
administrativos por órgãos da administração tributária.

 III — A decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto nos artigos 170.º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52.º, n.º 4 da Lei Geral Tri-
butária deve qualificar -se como acto materialmente administrativo em matéria 
tributária, sujeito ao regime geral do acto administrativo.

 IV — Embora a decisão do pedido de prestação de garantia deva qualificar -se como 
acto materialmente administrativo em matéria tributária, não há lugar ao exercício 
do direito de audiência prévia, atenta natureza urgente que o legislador atribuiu 
ao respectivo procedimento (artigo 170.º, n.º 4 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário), circunstância essa que, pela sua excepcionalidade e pela 
incompatibilidade com a duração mínima da audiência de interessados, justifica 
a preterição daquela formalidade (artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do Código de 
Procedimento Administrativo aplicável ex -vi o artigo 2.º, alínea c) da Lei Geral 
Tributária.
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Processo n.º 446/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Tânia Cláudia Moreira Antunes da Silva.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a reclamação judicial 
interposta por Tânia Cláudia Moreira Antunes da Silva, da decisão de indeferimento do pedido por esta 
última formulado de dispensa de prestação de garantia bancária no âmbito do processo de execução 
fiscal n.º 18772200401011901.

Terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
«Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal e, em consequência, decide anular o Despacho proferido no âmbito 
do Processo de execução fiscal (PEF) n.” 1872200401011901 e Aps., pendente no Serviço de Finanças 
da Póvoa do Varzim, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado pela 
Reclamante/ executada por reversão, por forma a suspender a execução.

 - Para assim decidir o Tribunal a quo considerou que ocorreu preterição de formalidades legais 
porque, “está em questão o pedido de dispensa de garantia, logo por força do referido normativo, é 
exigida a audição prévia (...) tendo em conta os motivos que fundamentaram o indeferimento da dis-
pensa de garantia deveria ter sido realizada a audição prévia. “

 - E, ainda que não tendo a Administração Tributária realizado a audição prévia “viola da alínea b) 
do n.º1 do art.º 60.º do CPPT, e n.º 1 do art. o 103º do CPA”

 - Ressalvado o devido respeito, com o que desta forma foi decidido não se conforma a Fazenda 
Pública, pelas razões que passa a expender.

 - Para uma correcta contextualização dos factos cumpre assinalar que, nesta sede se litiga o 
Despacho que indeferiu o pedido de dispensa de garantia apresentado pela Reclamante, enquanto 
responsável subsidiária, no âmbito do PEF n.” 1872200401011901 e Aps., instaurado por dívidas de 
IVA dos exercícios económicos dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, no valor de 213.352,06 euros e 
acrescido, em que é primitiva executada a sociedade BORDADOS S. MIGUEL, Lda., em liquidação, 
nipc. 502 933 836,

 - relativamente ao qual veio oportunamente a ser deduzida Oposição Judicial junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto  - autuada com o n.” 321/11.7 BEPRT  - e ulteriormente a ser solicitada 
a constituição de garantia idónea, no valor de 338.940,59 euros.

 - O fundamento legal em que assenta a decisão que indeferiu o pedido (de dispensa da prestação 
de garantia) assenta no art.º 52.º n.os 1, 2 e 4 dos da LGT e art.ºs 169.º e 170.º n.” 3 do CPPT, a que 
acrescem as directivas emanadas pelo Oficio -circulado n.º 60.077, de 29.07.2010, da DGCI, i.e., ante 
o não cumprimento por parte da requerente/executada por reversão da prova, de todos os requisitos 
exigíveis, para obter a dispensa de prestação de garantia, mormente no que respeita à necessária 
prova da sua irresponsabilidade pela situação de inexistência/insuficiência de bens da executada 
originária.

 - A douta sentença padece erro de julgamento que determinou a errada aplicação do direito, 
consubstanciado na incorrecta apreciação e valoração da matéria factual, como igualmente na er-
rada interpretação dos preceitos legais, nomeadamente, do disposto nos art.ºs 276.º e 277.º do CPPT, 
artº 60.º da LGT e art.º 125.º do CPA.  - Desde logo, se se atentar a que a reclamação do art.º 276.
º prevê a possibilidade de impugnação de quaisquer decisões do órgão de execução fiscal ou outras 
autoridades tributárias que afectem os direitos ou interesses legítimos do executado.

 - A denominação reclamação é utilizada na LGT [art. 103.º, n” 2], mas a denominação de recurso 
era utilizada no art.” 62.º, n.º 1, alínea g) do ETAF de 1984, no art. 10.º, n.º 1 do RCPT, no art.º 101.º, 
alínea d), da LGT e no art.º 97.º, n.º 1, alínea n) do CPPT.

 - O ETAF de 2002 fala em acção e impugnação dos actos praticados pela entidade competente 
nos processos de execução fiscal [artº 49.º, n.s 1 alíneas a), subalínea iii), e d)]. Faz também referên-
cia à impugnação de actos lesivos, no âmbito dos actos praticados no processo de execução fiscal, na 
alínea d) do mesmo n.º 1, mas sem dar qualquer denominação ao meio processual.

 - Embora no ETAF não resulte se se reporta a impugnação no âmbito do processo de execução ou 
em acção impugnatória autónoma, o certo é que o art.º 276.º do CPPT abrange na sua formulação a 
generalidade dos actos praticados pela administração tributária no processo de execução fiscal, mesmo 
que não sejam praticados pelo órgão da execução, como pode suceder com os actos de autorização 
do pagamento em prestações ou de aprovação de garantias quando o valor da dívida exequenda for 
superior a determinado montante, nos termos expressos nos art.ºs 197.º, n” 2 e 199.º, n” 8 do CPPT. 
Pelo que parece não haver suporte para não conexionar com esta reclamação qualquer daquelas 
referencias feitas no n.º 1 do art.º 49º.
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 - A denominação reclamação parece ser menos adequada do que a de recurso ou a de acção de 
impugnação, pois aquela expressão é usualmente utilizada para referir os pedidos de reapreciação 
de um acto pela entidade que o praticou [art.º 158.º, n.” 2, alínea a), do CPA] embora também seja 
utilizada para pedir a apreciação pelo juiz dos actos da secretaria (art.ºs 161.º, n.” 5, do CPC e 60.º, 
n.º 2, e 61.º do CCJ).

 - A utilização daquela expressão reclamação justificar -se -á, eventualmente, por o processo de 
execução fiscal ser considerado um processo de natureza judicial (art.º 103.º, n.º 1, da Lei Geral 
Tributária) e, por essa razão, poder entender -se que ele já está na dependência do juiz do tribunal 
tributário, isto ainda e mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, não 
havendo, assim, uma introdução do processo em juízo.

 - Sobre as dificuldades de conceptualização deste meio processual e que esta reclamação «tem 
um misto de recurso contencioso  - pois trata -se do controlo um acto de um órgão administrativo por 
parte do tribunal e de recurso jurisdicional  - na medida em que o acto a ser controlado pelo tribunal é 
um acta praticado num processo “. Em consonância prevê o CPPT uma secção destinada particular-
mente a disciplinar o modo de reacção contra actuações supostamente lesivas praticadas pelos órgãos 
administrativos no âmbito da execução fiscal. Não se trata de um verdadeiro recurso jurisdicional, 
pois não estão aqui a ser sindicadas actuações de tribunais, nem tampouco se pode dizer que estamos 
perante um recurso contencioso [lato sensu], na medida em que a actuação aqui a ser analisada pelo 
tribunal não se incorpora num procedimento, mas num processo.

 - Estar -se -á, nesta perspectiva, perante uma situação de reclamação semelhante à prevista no 
art.º 161.º, n.º 5, do CPC em que se estabelece que «dos actos dos funcionários da secretaria judicial 
é sempre admissível reclamação para o Juiz de que aquela depende funcionalmente». De qualquer 
forma, independentemente da designação adequada, a reclamação prevista no art.º 276.º constitui 
um incidente do processo de execução fiscal, por ser uma ocorrência estranha ao desenvolvimento 
normal do processo.

 - A este propósito, entendemos salvo o devido respeito por opinião diversa que, é duvidosa a 
enunciação pelo tribunal a quo, que a falta do exercício do direito de audição determina a anulação, 
por vício de forma (...) da decisão de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia, 
dada a natureza judicial do processo de execução fiscal.

 - Não é demais lembrar o disposto no n.º 1 do art.º 103.º da LGT, “O processo de execução fiscal 
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos 
que não tenham natureza jurisdicional”. Acrescentando o n.º 2 que ‘’É garantido aos interessados o 
direito de reclamação para o Juiz da execução dos actos materialmente administrativos praticados 
por órgãos da administração tributária, nos termos do número anterior”

 - O art.º 10.º, alínea f), do CPPT, estabelece ainda que compete aos serviços da administração 
tributária instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, promovendo 
administrativamente a sua tramitação, salvo os especialmente previstos no n.º 1 do art.º 151.º do CPPT, 
de decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da 
responsabilidade subsidiária, a graduação e verificação de créditos e as reclamações dos actos ma-
terialmente administrativos praticados pelos órgãos da execução fiscal.

 - Significa que, não obstante a sua natureza de processo judicial, existem actos administrativos 
na execução que podem ser praticados pela Administração Tributária, sendo um desses actos a decisão 
sobre o pedido de dispensa de garantia.

 - E, como atrás se deixou expresso, devendo o processo a execução fiscal ser considerado um 
processo de natureza judicial, tem de entender -se que já está na dependência do tribunal tributário, 
mesmo na fase em que corre termos perante as autoridades administrativas, pelo que deverão considerar-
-se susceptíveis de reclamação todos os actos que seriam susceptíveis de recurso jurisdicional se a 
decisão fosse proferida por um juiz.

 - Assim, a decisão sobre o pedido de isenção de prestação de garantia é um acto
administrativo sobre matéria tributária, em que por via do indeferimento da pretensão do (a) 

Reclamante é um acto sujeito a controlo jurisdicional, mas não perde a sua qualidade de acto admi-
nistrativo.

 - Aliás, a Administração Tributária, no seguimento do disposto no artº 103.º da LGT, só pode 
praticar actos materialmente administrativos, como o acto reclamado. Neste seguimento o Acórdão 
do TC n.º 80/2003.

 - O art.º 60.º da LGT inserido no título III daquele compendio legislativo trata “do procedimento 
tributário”. Já o artº 54.º define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo 
de execução fiscal.

 - Ao invés, o processo de execução fiscal tem natureza judicial sem prejuízo da participação dos 
órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional art.º 103.º, n.01 
da LGT. Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa 
o procedimento tributário.
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 - Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo 
se não aplica no processo executivo. Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser 
projectadas: a um requerimento segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo 
recurso (no caso, a reclamação) para o tribunal competente.

 - Sobre o mais que haveria a dizer, subscrevemos o recente Acórdão do TCAN n.º 00361/11.6BEVIS, 
de 17.11.2011, que no seu sumário a dada altura refere, “Não viola o direito de audição do executado 
consagrado nos artigos 55. o e 60. o da LG.T. a decisão de indeferimento da dispensa de garantia, 
visto que a execução fiscal tem natureza judicial  - artigo 103º n.º 1, da LG.T.  - e estes dispositivos 
legais não são aplicáveis aos processos judiciais.”

 - Assim sendo, cremos que o Despacho reclamado, remetendo para os termos da lei não padece 
de ilegalidade pelo que deve permanecer na sua estabilidade e vigência no ordenamento jurídico 
tributário.

 - Decidindo como decidiu a douta sentença sob recurso violou as disposições legais supra citadas.»
Não houve contra -alegações.
A Exmª. Magistrada do Ministério Público junto do Tribunal Central Administrativo Norte emi-

tiu parecer no sentido da declaração de incompetência daquele tribunal, em razão da hierarquia, para 
conhecer do presente recurso, por inexistir controvérsia factual a dirimir e a matéria que se discute no 
recurso se resolver mediante exclusiva actividade de aplicação e interpretação dos preceitos jurídicos 
invocados, sendo competente para o seu conhecimento este Supremo Tribunal Administrativo.

Por Acórdão de o Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da 
hierarquia para conhecer do presente recurso

Neste Supremo Tribunal o Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do provimento 
do recurso argumentando em síntese que, embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação 
de garantia seja um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária inserido num procedimento 
administrativo, tendo em conta a sua urgência, evidenciada pelo normativo do artigo 170.º do CPPT, 
deve aplicar -se o estatuído no artigo 103.º/1 do CPA., ex vi do artigo 2º /c) da LGT.

Concluindo assim que, nos termos do disposto no artigo 103.º/1 do CPA, atenta a natureza urgente 
da decisão, não há lugar ao exercício do direito de audição prévia.

2 – Com dispensa de vistos dada a natureza urgente do recurso, vêm os autos à conferência.
3 – Objecto do recurso
Face às conclusões das alegações verifica -se que o recurso tem por fundamento exclusivo matéria 

de direito, pelo que será competente para dele conhecer este Supremo Tribunal Administrativo.
E a questão a decidir consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença recorrida ao 

considerar violado o direito de audição prévia previsto no artigo 60º da Lei Geral Tributária, nomea-
damente por julgar que, previamente à prolação da decisão de pedido de dispensa de garantia bancária, 
a Administração Fiscal está legalmente obrigada a notificar o Requerente do seu projecto de decisão 
para este, querendo, se pronunciar.

No caso de procedência deste fundamento do recurso, como adiante se verá, coloca -se ainda a 
questão de aferir da possibilidade de conhecimento em substituição das questões consideradas preju-
dicadas pela solução dada ao litígio (artº 715º, n.º 2 do Código de Processo Civil).

4 - Fundamentação de facto
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
1. O Serviço de Finanças da Póvoa de Varzim instaurou, em 25.02.2011, o processo de execução 

fiscal n.º 187220040101190 contra Bordados S. Miguel Lda., para cobrança de dívida proveniente de 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, não entregue ao estado, no valor de 213.352,06 €.

2. A requerente foi notificada, pelo Serviço de Finanças, através de ofício n.º 765, datado de 
27.01.2011, para no prazo de 15 dias a contar da notificação, apresentar garantia idónea (fls. 32 dos 
autos);

3. Em 16.03.20011, a executada em requerimento dirigido ao chefe de Finanças da Póvoa de 
Varzim, pediu a isenção de prestação de garantia (fls. 46 a 54 dos autos);

4. Em 17.03.2011, foi elaborada a informação pela Divisão da de Gestão da Dívida Executiva, 
conforme constante de fls. 33/40 dos autos, que aqui se dá por integralmente por reproduzida;

5. Por despacho do Chefe de Divisão, de 28.03.2011, a referida informação mereceu concordância, 
sendo indeferido o pedido, conforme documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos (tis. 
33/40 dos autos);

6. O despacho do Chefe de Finanças, de 28.03.2001, nem a informação que suportou a decisão, 
não se pronunciou quanto à audiência prévia e não foi realizada a audiência prévia.

7. O reclamante foi notificado pelo ofício n. 2745 datado de 2011.04.07, com o RM 7242 4728 5 
PT, o qual foi recepcionado em 11.04.2011. (tis. 41/42 dos autos);

8. A presente reclamação foi interposta em 02.05.2011.
5. Fundamentação de direito
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5.1 Do exercício do direito de audição, previsto no n.º 1 do artigo 60º da LGT.
Dispõe o artº 60º da Lei Geral Tributária que «1 -A participação dos contribuintes na formação das 

decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, 
por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria 

fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária
2 - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contri-

buinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável (…..).
O artigo 60.º, n.º 1 da LGT concretiza assim a directiva constitucional de participação dos con-

tribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito, consagrada no n.º 5 do artigo 267.º da 
Constituição da República, estabelecendo que essa participação, sempre que a lei não prescrever em 
sentido diverso, deve ser assegurada por uma das formas aí indicadas, entre as quais se inclui o direito 
de audição antes da liquidação.

No caso subjudice está em causa a decisão de um órgão da Administração Fiscal – Chefe da 
Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direcção de Finanças do Porto – que indeferiu um pedido 
de dispensa de garntia

A sentença recorrida, tendo em conta que o fundamento principal do despacho de indeferimento 
do pedido de prestação de garantia era o facto de o requerimento apresentado pela interessada não se 
encontrar instruído com a prova da sua não responsabilidade pela situação de inexistência ou insufi-
ciência de bens, considerou que deveria ter sido realizada a audição prévia ao abrigo do disposto no 
artº 60º, n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária e que nessa medida o despacho reclamado incorreu em 
vício de preterição de formalidade legal.

Inconformada com tal despacho a Fazenda Pública alega em síntese que a decisão de indeferi-
mento da dispensa de garantia não viola o direito de audição do executado consagrado nos artigos 55º 
e 60º da LG.T., visto que a execução fiscal tem natureza judicial  - artigo 103º n.º 1, da LG.T.  - e estes 
dispositivos legais não são aplicáveis aos processos judiciais.

Para dar resposta à questão decidenda importa antes do mais apurar da natureza da despacho 
reclamado, objecto da sentença recorrida, nomeadamente saber se se trata de um acto materialmente 
administrativo do órgão da Administração Tributária, pese embora praticado no processo de execução 
fiscal e em caso afirmativo se há lugar a pronúncia prévia do contribuinte em observância do direito 
de audição.

Nos termos do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução fiscal tem natureza 
judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham 
natureza jurisdicional.

Por sua vez o n.º 2 do referido normativo garante aos interessados o direito de reclamação para o 
juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária, nos termos do número anterior.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de 
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da admi-
nistração tributária.

A nossa jurisprudência fiscal e constitucional tem vindo a reconhecer, pacificamente a natureza 
judicial do processo de execução fiscal e a constitucionalidade da atribuição de competência à Admi-
nistração Tributária para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução fiscal, 
sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os Tribunais Tributários de quaisquer actos 
praticados pela Administração Tributária – ver neste sentido, por mais recentes, os Acórdãos deste 
Supremo Tribunal Administrativo de 23.02.2012, recurso 59/12, de 07/02.2011, recurso 1054/11, e 
de 02.02.2011, recurso 8/11, e, quanto à alegada constitucionalidade, os Acórdãos do Tribunal Cons-
titucional n.º 80/2003 12.02.2003, n.º 152/2002, de 17 -4 -2002,, publicado no Diário da República, 
II Série, de 31 -5 -2002, e, n.º 263/02, de 18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 
13 -11 -2002., e os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 
16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830, 
todos in www.dgsi.pt

De entre os actos de natureza não jurisdicional que caberão no conceito de «actos materialmente 
administrativos praticados por órgãos da administração tributária» no âmbito do processo de execução 
fiscal poderemos referir, precisamente, a decisão de dispensa da prestação de garantia a que se referem 
os arts.170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º, ns. 4 da Lei Geral Tributária.
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Mas não só. Também a decisão de suspender um processo de execução fiscal (artº 169º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário), o pedido de pagamento em prestações (artº 196º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário) ou a dação em pagamento (artº 201º do mesmo diploma legal), 
podem ser definidos como actos materialmente administrativos em matéria tributária e não como me-
ros actos de trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual 
ou de mera regulamentação processual, antes projectam externamente efeitos jurídicos numa situação 
individual e concreta (cfr. artigo 120 do Código de Procedimento Administrativo, e na jurisprudência, 
os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 14.12.2011, recurso 1072/11, de 02.02.2011, 
recurso 8/11, e de 28.01.2008, recurso 968/08).

Em todos eles se descobre um denominador comum característico do conceito dos chamados 
“actos materialmente administrativos”: são decisões que, ao abrigo de normas de direito público, visam 
produzir efeitos jurídicos em situações individuais e concretas, praticados, no exercício da função ad-
ministrativa (embora em termos instrumentais), por órgãos integrados nos poderes político, legislativo 
e jurisdicional. Só este último aspecto os distingue dos actos administrativos, o que explica que estejam 
sujeitos ao mesmo regime geral, quer no plano substantivo (art.º 2º, n.º 1, in fine, CPA), quer no plano 
processual (art. 4.º,1, c) ETAF, art. 51.º, 2 CPTA) (1).

Ora, confrontada a natureza dos actos que estão compreendidos nas hipóteses normativas acima 
transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa de garantia previsto nos arts. 170º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária com a formulações dada ao 
conceito de acto materialmente administrativo, conclui -se seguramente que os mesmos não estão nela 
compreendidos.

Mas se assim é, se a decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se 
como acto materialmente administrativo em matéria tributária, sujeito ao regime geral do acto admi-
nistrativo, quer no plano substantivo quer no plano processual, importa apurar se, no caso, há lugar 
à observação do direito de audição prévia previsto no artigo 60º da Lei Geral Tributária, ou seja se 
previamente à prolação da decisão de pedido de dispensa de garantia bancária, a Administração Fiscal 
estava legalmente obrigada a notificar a requerente do seu projecto de decisão para esta, querendo, se 
pronunciar.

E a resposta será negativa dada a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento 
previsto no artº 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário (nº 4 do referido normativo), 
circunstância o essa que, pela sua excepcionalidade e pela incompatibilidade com a duração mínima da 
audiência de interessados, justifica a preterição daquela formalidade (artº 103º, nº1, alínea a) do Código 
de Procedimento Administrativo aplicável ex -vi o artº 2º, al. c) da Lei Geral Tributária.

Com efeito a situação de urgência que justifica a não audiência dos interessados, nos termos da 
alínea a), do n.º 1, do art. 103.º do C.P.A., tem efectivamente natureza excepcional, ocorrendo quando 
haja de prosseguir determinada finalidade pública em que o factor tempo se apresente como elemento 
determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la através da ob-
servância dos procedimentos normais (2).

Ora, como se sublinha no recente Acórdão de 23.02.2012, desta secção, recurso 59/12, in www.
dgsi.pt «se é verdade que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes di-
zem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou interesses 
legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal exercício não deve 
criar obstáculos a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também 
nos procedimentos tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no 
referido artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste proce-
dimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa 
prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, 
assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60.º da LGT, ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103.º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA 
ao procedimento tributário».

Assim sendo a sentença recorrida, que anulou a decisão da Administração Fiscal por vício de 
preterição de formalidade legal (direito de audição), incorreu em errada interpretação e aplicação do 
disposto nos arts. 60º, n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária e 103º, n.º 1, alínea a), do Código de 
Procedimento Administrativo pelo que deverá ser revogada, procedendo, com esta fundamentação, o 
recurso da Fazenda Pública.

5.2  - Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da preterição do direito de audiência, a saber o erro na apreciação dos 
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pressupostos de facto, nomeadamente da falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis para ao pagamento da quantia exequenda e acrescido e da responsabilidade da executada 
nessa insuficiência de bens (arts. 726º e 715º, n.º 2 do Código de Processo Civil).

Sucede, porém que, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu parecer de fls. 330 
e segs., se atentarmos aos factos dados como provados pelo Mº Juiz verificamos que há, efectivamente, 
um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste aspecto jurídico da causa.

Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em 
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, uma vez que, face ao alegado 
pela reclamante, ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré -estabelecida, nem aqui pode 
estabelecer -se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto.

Impõe -se por esse motivo, que os autos baixem à 1.ª instância a fim de que o tribunal recorrido 
conheça das demais questões que julgou prejudicadas pela solução dada ao litígio.

6 - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos, nomeadamente para que se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apre-
ciação foi julgada prejudicada pela questão da preterição do direito de audiência.

Sem custas.

Lisboa, 9 de Maio de 2012 — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão (Voto a decisão, mas 
não acompanho a fundamentação pelas razões da declaração de voto que se segue) — Francisco Rothes 
(voto a decisão)

Declaração de voto: Voto a decisão, por entender que no caso era inadmissível o direito de audição 
prévia, mas não acompanho a fundamentação, quer por razões que já tive ocasião de referir no Acórdão 
de 30.11.2011 –Processo n.º 0983/11, de que fui relator, quer ainda pelas que se seguem:

1º) O direito de audição prévia, como direito dos contribuintes, está previsto no artº 60º da LGT. 
Ora, lendo atentamente o referido artigo, vemos que este direito se reporta a actos tributários ou rela-
cionados com matéria tributária, praticados pela Administração Tributária.

No caso dos autos – prestação de garantia em processo de execução fiscal – não estamos, nem 
perante a prática de um acto administrativo tributário em sentido técnico jurídico, nem perante acto em 
matéria tributária praticado por órgão da Administração Tributária.

Vejamos porquê.
De acordo com o artº 103º da LGT: “1  - O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem 

prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza 
jurisdicional.

2  - É garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos ac-
tos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária, nos termos do 
número anterior”.

Ora, com o devido respeito, a administração tributária não participa da execução fiscal: quem 
participa na execução fiscal é o órgão da execução fiscal que, pertencendo embora à administração 
tributária, actua com independência e, sendo exequente, é também a entidade que tramita a execução 
fiscal. Isso é diferente de “participação dos órgãos da administração tributária”.

É certo que existem pelo menos três situações (prestação de garantia, pagamento em prestações 
e dação em pagamento) em que não é o órgão fiscal que dirige a execução que pode decidir. Mas, a 
nosso ver, tal é irrelevante já que aí tal entidade assume também a qualidade de órgão da execução 
fiscal, actuando de forma independente.

Se estivéssemos em presença de um acto administrativo, então parece que o contribuinte poderia 
reagir contra tal decisão, nomeadamente através de recurso hierárquico para o órgão superior da ad-
ministração tributária ou ainda através de meios contenciosos. Ora, em processo de execução fiscal, o 
único meio de defesa contra decisões do órgão da execução fiscal é o da reclamação prevista nos artºs 
276º e segs. do CPPT.

Portanto, não há aqui que apelar à natureza de acto administrativo da decisão, natureza essa que 
não tem. Para nós essa decisão representa apenas o culminar de um incidente do processo, embora a 
lei o não apelide de tal, à semelhança do que sucedia anteriormente com o pedido de apoio judiciário 
quando era decidido no processo judicial.

Acresce, por outro lado, e como se referiu no acórdão acima citado, que só existe direito de audição 
quando tiver existido procedimento, o que não sucedeu no caso dos autos, em que a decisão se segue 
imediatamente ao pedido. E bem se compreende que assim seja, já que o contribuinte (executado) deve 
acompanhar o seu requerimento dos meios de prova e fundamentos capazes de habilitarem o órgão da 
execução fiscal a tomar uma decisão, pelo que a este cabe apenas decidir de imediato (salvo de houver 
necessidade de diligências probatórias).
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Deste modo, não se subscreve a afirmação do acórdão na parte em que refere que “…a decisão 
do pedido de dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se como acto materialmente admi-
nistrativo em matéria tributária, sujeito ao regime do acto administrativo, quer no plano substantivo, 
que no plano processual…”

2º)Também não nos convence o apelo ao n.º 4 do artº 170º do CPPT. Com efeito, é o próprio 
processo fiscal que se pretende célere, na medida em que se pretende a cobrança de dívidas que irão 
proporcionar ao Estado meios para prossecução das suas actividades. E, por isso mesmo, o direito de 
audição é excluído do processo de execução fiscal, salvo no caso de reversão, em que a lei permite 
expressamente esse direito.

Assim, mesmo que o prazo para a decisão fosse diferente e mais alargado, ainda assim, isso não 
justificaria o direito de audição.

Acresce, finalmente, que as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da 
administração tributária actuando nessa qualidade, que no processo afectem os direitos e interesses legíti-
mos do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1ª instância.

Ora, sendo assim, exigindo a lei que o interessado fundamente logo o pedido para o órgão da 
execução fiscal poder decidir e podendo ele reclamar da respectiva decisão, seria contra a celeridade 
do processo estar ainda a permitir o direito de audiência, tanto mais que nem chegou a existir proce-
dimento em sentido formal.

Concluindo:
No âmbito de um processo de execução fiscal, após requerimento do executado, impõe -se ao 

órgão decisor a consequente decisão, sem necessidade de previamente facultar àquele um projecto da 
decisão ou de ouvi -lo sobre a matéria, uma vez que as normas processuais aplicáveis ao processo de 
execução judicial não contemplam a necessidade de obter a colaboração do interessado na formação 
da decisão, o que se compreende dadas as características da execução fiscal cujo fim é a arrecadação 
coerciva de dívida ao Estado ou entidades equiparadas, caracterizando -se a mesma, em primeira linha, 
pela sua celeridade.

E foi em consonância com o interesse público e a maior celeridade processual, de molde a obter -se 
a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal no pro-
cesso de execução fiscal regulou integral e imperativamente o regime de cobrança coerciva, não tendo 
expressamente previsto o exercício de audição prévia, salvo no caso da reversão (artº 23º, n.º 4 da LGT).

De todo o modo, a reclamação prevista nos artºs 276º e segs do CPPT assegura a tutela judicial 
contra os actos ilegais praticados pelo órgão da execução fiscal, pelo que o entendimento acima exposto 
de modo nenhum pode ser considerado ofensivo dos direitos dos contribuintes, legal e constitucional-
mente consagrados.

(1) (Cf., quanto à definição de acto materialmente administrativo, Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, 
Tomo III, 2ª edição, pag. 78. Como esclarecem aqueles autores trata -se de actos que estão na fronteira do conceito de acto 
administrativo, mas também fora dele, embora estejam sujeitos ao mesmo regime geral, quer no plano substantivo quer no 
plano processual.

E o aparente paradoxo da existência de actos materialmente administrativos praticados por órgãos integrados nos poderes 
político, legislativo e jurisdicional explica -se pela circunstância de os respectivos serviços estarem organizados e funcionarem 
em termos necessariamente similares aos dos serviços administrativos (têm corpos de trabalhadores próprios estruturados em 
cadeias hierárquicas encimadas por órgãos e actuam de modo procedimentalizado)

(2) (Vide, neste sentido, Acórdão da 1ª secção do Supremo Tribunal Administrativo de 29.06.2006, recurso 816/05, in 
www.dgsi.pt, António Francisco de Sousa, Código de Procedimento Administrativo anotado e comentado, 2ª edição, pag. 320, 
e ainda Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Tomo III, 2ª edição, pag.137.) 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

SISA. Isenção. Caducidade. Prescrição.

Sumário:

 I — Os prazos de caducidade do direito de liquidar e de prescrição da dívida tributá-
ria, no caso de Imposto de Sisa, apenas se iniciam a partir da verificação do não 
cumprimento da condição resolutiva ou, no caso, do incumprimento da obrigação 
de não dar ao imóvel objecto de isenção destino diferente.
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 II — Fundando -se a prescrição na inércia do titular do direito, ela deve, logicamente, 
só começar a correr no momento em que o direito pode ser exercido, tratando -se 
de um princípio geral inerente à própria teleologia intrínseca da prescrição e, por 
isso, de aplicação geral, independentemente da sua expressa consagração nas leis 
tributárias.

 III — Uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo 
de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão 
do pleito, e esta suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo 
de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de reiniciar -se por 
virtude da cessação de efeito interruptivo da prescrição.

 IV — Nos termos do disposto nos arts. 11º, nºs 16 e 17, do CIMSISD (redacção aplicável 
à data dos factos), o legislador fazia depender a isenção da verificação de dois 
pressupostos, um de natureza subjectiva e outro de natureza objectiva, na medida 
em que só podiam beneficiar de isenção determinados beneficiários, a saber, 
“pessoas colectivas de utilidade pública ou de utilidade pública administrativa, 
por museus, bibliotecas, escolas, institutos e associações de ensino ou educação, 
de cultura científica, assistência ou beneficência” e a isenção pressupunha a ve-
rificação de uma condição resolutiva potestativa: destinação dos bens “à directa 
e imediata realização dos seus fins”.

 V — Tendo em conta, por um lado, a razão de ser da isenção, dirigida à promoção e 
defesa de interesse públicos específicos, de ordem científica, cultural e de bene-
ficência, protagonizados por pessoas colectivas criadas precisamente com esse 
objectivo, e, por outro lado, considerando a exigência feita pelo legislador no 
sentido de que os imóveis estejam afectos, “de forma directa e imediata à reali-
zação dos fins dessas pessoas colectivas beneficiárias”, afigura -se afectação do 
imóvel tem de ser exclusiva.

 VI — As isenções são uma categoria de benefícios fiscais, os quais constituem medidas 
de carácter excepcional, instituídas para tutela de interesses públicos extra -fiscais 
relevantes, superiores ao da própria tributação que impedem (artigo 2.º n.os 1 e 
2 EBF), pelo que a atribuição e a manutenção das mesmas há -de ser rodeada de 
especiais cautelas, pois encontram -se numa permanente relação de tensão com o 
princípio da distribuição dos encargos tributários segundo o princípio da capa-
cidade contributiva.

 VII — Considerando o carácter excepcional dos benefícios fiscais, apenas justificados 
pelas especiais finalidades extra -fiscais que lhe estão subjacentes, tendo ficado 
provado que o imóvel foi exclusivamente utilizado para meros fins pessoais, ainda 
que durante pouco tempo, conclui -se que lhe foi dado um destino que não tem 
qualquer relação directa e imediata com os fins prosseguidos pelas pessoas co-
lectivas beneficiárias, contrariando o disposto no artigo 11.º, n.º 16, do CIMSISD.

Processo n.º 888/11 -30.
Recorrente: IESF – Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons. Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Relatório
1. IESF – Instituto de Estudos Superiores, Lda., identificado nos autos, deduziu impugnação 

judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, da liquidação do Imposto Municipal de Sisa e 
juros compensatórios, com o montante total de € 15.079,82, que foi julgada totalmente improcedente.

2.Não se conformando com a sentença, o IESF veio interpor recurso para o STA, formulando 
conclusões das suas alegações, após convite que lhe foi feito, nos seguintes termos:

“DA CADUCIDADE DO DIREITO A LIQUIDAÇÃO
1. Concluindo a Administração Fiscal que o imóvel foi sempre utilizado pelos filhos dos gerentes 

da Recorrente e que nunca foi utilizado pelas escolas, desde o dia da aquisição do imóvel — 15 de 
Fevereiro de 2000 — que se encontrava verificado o facto tributário que dava lugar à liquidação do 
imposto, ou seja, a não utilização para os fins estatutariamente previstos, designadamente a realização 
dos seus fins de formação e desenvolvimento de ensino superior

2. A aquisição ocorreu no dia 15 de Fevereiro de 2000, tendo a liquidação sido notificada à Re-
corrente no dia 10 de Dezembro de 2004.
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3. A Recorrente foi alvo de inspecção externa, contudo, tal inspecção teve origem na ordem de 
serviço n.º 17076 datada de 24/07/2003 e teve o seu início no dia 29/0712003, tendo sido concluída 
a 13 de Julho de 2004 e notificada a Recorrente do relatório no dia 20/09/2004. A acção inspectiva 
durou, pois, mais de meio ano, pelo que nos termos do n.º 1 do artigo 46º da LGT cessou a suspensão 
do prazo de caducidade, contando -se o mesmo desde o seu início.

4. Com a factualidade vertida no relatório inspectivo não existe qualquer dúvida de que, quando 
a liquidação é notificada à Recorrente, tinha já decorrido o prazo de caducidade da liquidação às zero 
horas do dia 16 de Fevereiro de 2004.

DA PRESCRIÇÃO
5. O prazo de prescrição não se iniciou no dia 10.122004, data da notificação da liquidação do 

imposto.
6. Na tese da Administração Fiscal — cfr. ponto 5 da matéria provada — O referido imóvel foi 

sempre utilizado pelos filhos dos sócios gerentes da empresa, Dra Dulce e Dr. Carlos Teixeira (sócios 
gerentes à data de aquisição do imóvel), nunca tendo sido utilizado pelas escolas ou por alguém rela-
cionado com as mesmas.”

7. Sendo esta a posição da AF, a data da não verificação dos pressupostos do benefício atribuído, 
ocorreu, justamente no dia em que o imóvel foi adquirido – 15 de Fevereiro de 2000, encontrando -se 
prescrita a obrigação tributária.

8. No presente caso o prazo de prescrição é de oito anos. A presente impugnação foi intentada no 
dia 14 de Março de 2005. Compulsados os autos verifica -se que os mesmos estiveram parados desde 
a data da sua apresentação até 31.01.2008, por facto não imputável à Recorrente.

9. Desde 15 de Fevereiro de 2000 até 14.03.2005 decorreram 6 anos, tendo decorrido desde 14 de 
Março de 2006 até ao presente decorreram mais 5 anos e 5 meses. Somando os dois períodos verifica -se 
que passaram mais de oito anos, pelo que se encontra decorrido o prazo prescricional.

QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO
10. Na douta sentença recorrida entendeu o Tribunal “a quo” que se provou que a recorrente, de-

signadamente através das escolas que a integram, realiza seminários, conferências, jornadas e programas 
de doutoramento nos quais participam docentes de outras instituições, nacionais e estrangeiras, tendo 
ainda concluído que “não se suscitam dúvidas, no que a esta utilização por docentes externos e internos 
concerne, que se tem de considerar que a impugnante destinou o imóvel directa e imediatamente à 
realização dos seus fins de forma e desenvolvimento de ensino superior” (sublinhado nosso).

11. Ficou provado — cfr. pontos 15, 16 e 17 da matéria provada — que o imóvel foi e é utilizado 
para o desenvolvimento da actividade da Recorrente, ficando claro que o imóvel sempre se destinou e 
destina ainda hoje ao fim para que foi comprado.

12. A matéria provada indica claramente que a Recorrente não se desviou da “ratio legis” subja-
cente à isenção de SISA, ou seja, destinou o imóvel para a realização das incumbências de interesse 
público que lhe são atribuídas, razão pela qual o Estado lhe concedeu tal benefício, sendo irrelevante 
que o mesmo tenha sido utilizado por um escasso período de tempo para fim diferente.

Assim, pelo que fica alegado e pelo mais que esse colendo Tribunal haverá de suprir, a Recorrente 
pede e espera que seja dado provimento ao recurso e seja alterada a Douta Sentença recorrida, Decidindo 
de conformidade com tal pedido o Tribunal fará, como costuma, JUSTIÇA”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, emitiu Parecer no sentido 

do provimento do recurso.
5. Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - Fundamentos
1. De Facto
A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Por escritura de “Compra e Venda” lavrada em 15.2.2000 no Cartório Notarial de Lousada e 

exarada de fls. 22 a fls. 27 do livro de Escrituras Diversas n.º 10 -E do mesmo Cartório, Mário Júlio 
da Silva e Maria Hortense Gonçalves Silva, declararam vender à ora Impugnante, ali representada por 
Carlos Alberto Mourão Teixeira, e esta declarou comprar pelo preço global de 23.690.000$00, “a frac-
ção autónoma designada pela letra “X’ correspondente a uma habitação no terceiro andar direito, com 
entrada pelo n.º 135 com lugar de garagem e arrecadação na cave, com entrada pelo n.º 119, na Rua de 
Santa Isabel, inscrita na matriz sob o artigo 10323 -X, com o valor patrimonial de 1.664.582$00, que 
faz parte do prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Santa Isabel, 
da freguesia de Cedofeita do concelho do Porto, descrito na 2. Conservatória do Registo Predial do 
Porto sob o n.º vinte e oito mil cento e cinquenta e cinco”, mais tendo declarado o representante da 
Impugnante que “aceita este contrato e que a fracção é destinada à realização dos fins estatutários da 
compradora”: - cfr. doc, de fls. 16 a 19 do p.a. apenso aos autos.
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2. Mais consta da escritura referida no ponto anterior que “Assim sendo esta aquisição está isenta 
de sisa nos termos do art. 11. “n.º 16 do Código de Imposto Municipal de Sisa e Lei n.º 151/99 de 14 
de Setembro.”.  - cfr. doc. de fls. 16 a 19 do pa. apenso aos autos.

3. Os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto realizaram procedimento 
interno de inspecção à escrita da Impugnante, em resultado da qual foi elaborado um projecto de cor-
recções de € 11,816,52 de Sisa relativamente ao ano 2000 assente na Informação de 13.7.2004.  - cfr. 
doc. de fls. 23 e ss. do p.a. apenso aos autos.

4. A Impugnante foi notificada para exercer o direito de audição prévia relativamente ao projecto 
de conclusões do relatório de inspecção referido no ponto anterior.  - cfr. doc. de fls. 20 e ss. do p.a. 
apenso aos autos.

5. Em 20.9.2004 a Impugnante foi notificada do Relatório de Inspecção (….).
6. Em 10.12.2004, por Ofício n.º 16369, do Serviço de Finanças do Concelho do Porto -5, foi a 

Impugnante notificada “para, no prazo de dez dias a contar da assinatura do aviso de recepção, efec-
tuar na Tesouraria de Finanças destes serviços, mediante prévia solicitação de guias, o pagamento do 
imposto municipal de sisa, no montante de €11.816, 52. De acordo com o referido no art. 113º do CI-
MSISSD há lugar à liquidação de juros compensatórios, os quais, de acordo com o referido no art. 35º 
da Lei Geral tributária, serão no montante de €3.262,30.Em cumprimento do disposto no art. 77º da 
Lei Geral tributária, junto se remete cópia da fundamentação da liquidação.[…] -cfr. doc. de fls. 30 e 
31 do p.a.apenso aos autos.

7. Em anexo ao ofício referido no ponto anterior consta “Liquidação do Imposto Municipal de 
Sisa”….”

8. A presente impugnação deu entrada neste Tribunal em 14.3.2002.cfr. doc. de fls. 3 dos autos.
9. O processo de impugnação não sofreu qualquer impulso entre 14.3.2005 e 21.11.2006.  - cfr. fls. 1 

a 14 dos autos.
10. Em 30.5.2005 foi instaurado contra a Impugnante no Serviço de Finanças do Porto  - 5 o pro-

cesso de execução fiscal n.º 3190200501018597 para cobrança coerciva das seguintes dívidas:
11. Em 27.6.2005 a Impugnante requereu no Serviço de Finanças do Porto -5 a suspensão da 

execução fiscal referida no ponto anterior, mediante a prestação de garantia por hipoteca legal sobre 
um prédio urbano sito na freguesia de Medelo, concelho de Fafe.  - cfr. doc. de fls. 3 e ss. do processo 
de execução fiscal apenso aos autos.

12. Em 5.7.2005 foi extraída pelo Serviço de Finanças do Porto  - 5 carta precatória no âmbito da 
execução fiscal n.º 3190200501018597 e instaurada no Serviço de Finanças de Fafe a execução fiscal 
n.º 0400200507000154 relativamente às dívidas referidas no ponto 10 supra.  - cfr. docs. de fls. 25 e ss. 
do processo de execução fiscal apenso aos autos.

13. Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Fafe de 19.6.2006 foi ordenada a notificação 
da Impugnante para “constituir hipoteca voluntária a favor da Fazenda Nacional do prédio inscrito sob 
o artigo 395º urbano da freguesia de Medelo, de forma a garantir o pagamento da quantia exequenda e 
acrescidos, no valor de 21.795,31 Euros, nos termos do artº 199º e para efeitos do artº 169º do mesmo 
Código”.  - cfr. doc. de fls. do processo de execução fiscal apenso aos autos.

14. Conforme Auto de Penhora, em 20.12.2006, o Serviço de Finanças de Fafe realizou a penhora 
de bem imóvel, com o valor de € 1.700.000,00 para garantia do pagamento da quantia de € 15.079,82, 
além de adicionais, juros de mora e custas provenientes da execução fiscal n.º 0400200507000154.  - cfr. 
doc. de fls. 47 e ss. do processo de execução fiscal apenso aos autos.

Mais se provou que,
15. A Impugnante, através das suas escolas – F……. e G……  - realiza seminários, conferências, 

jornadas e programas de doutoramento nos quais participam docentes de outras instituições nacionais 
e estrangeiros.

16. Alguns docentes de outras instituições de ensino, designadamente de Lisboa, quando partici-
pam nos seminários, conferências, jornadas e programas de doutoramento realizados pela Impugnante 
ficam alojados, durante 1 ou 2 dias, no apartamento referido em 1.

17. Alguns docentes da Impugnante, quando têm formações, conferências ou seminários no Porto 
ficaram alojados no apartamento referido em 1.

18. Os filhos dos sócios gerentes da Impugnante estudavam no Porto e residiam num apartamento 
no Amial com a avó, os primos e uma empregada interna.

19. Durante o período em que o apartamento do Amial esteve em obras os filhos dos sócios ge-
rentes da Impugnante estiveram alojados no apartamento referido em 1.

20. No período referido no ponto anterior apenas os filhos dos sócios -gerentes da Impugnante 
estiveram alojados no apartamento citado em 1, não tendo sido o mesmo utilizado por docentes internos 
ou externos da Impugnante.

A sentença recorrida deu como não provado que:
21. A estadia dos filhos dos sócios gerentes no apartamento referido em 1. a que se reporta o ponto 

18 apenas ocorreu durante uma escassa dúzia de meses.
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2. De Direito
2.1. Delimitação do objecto do recurso  - questões a apreciar e decidir
O IESF, ora recorrente, deduziu impugnação judicial relativa a liquidação de imposto municipal 

de sisa no montante de €11.816,52 e juros compensatórios no valor de € 3.263,30, com o montante total 
de €15.079,82, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, alegando, em síntese, que, por escritura 
pública de 15.2.2000, adquiriu a fracção autónoma designada pela letra “X”, sita …, no Porto, tendo 
beneficiado de isenção de sisa por força do art. 11º, nº16 do CIMSISD, por ser destinado à realização 
dos fins estatutários do Impugnante, sendo que o apartamento foi efectivamente destinado aos fins 
estatutários do mesmo, designadamente alojando docentes seus e de outras instituições de ensino e 
participantes de jornadas de estudo, ciclos de conferências e investigação e formações diversas. Mais 
argumentou que “o imóvel apenas foi utilizado pelos dois filhos dos então sócios gerentes durante uma 
escassa meia dúzia de meses por terem tido necessidade de abandonar a residência dos avós maternos 
onde sempre viveram durante o período lectivo, o que não constitui uma alteração do destino que 
determinou a isenção”.

Por sentença proferida em 20 de Maio de 2011, foi a impugnação julgada totalmente improcedente, 
ponderando, para tanto, a Mmª Juíza “a quo” que:

a) Quanto à questão prévia da prescrição suscitada pelo Ministério Público:
• “O prazo de prescrição da liquidação do imposto de sisa devido só pode começar a contar -se 

a partir da verificação do não cumprimento da condição resolutiva uma vez que só a partir dessa data 
aquele direito de cobrar o imposto podia ser exercido pela Administração Tributária.”

• “Assim, o prazo de prescrição da dívida tributária apenas se iniciou com a verificação do in-
cumprimento da obrigação de não alienação e de não dar destino diferente ao imóvel, o que ocorreu 
em 10.12.2004 (conforme se constata pelo Ofício n.º 16369)”.

• “(…) a impugnação, porque acompanhada de penhora que garante a totalidade da dívida, sus-
pendeu o prazo de prescrição a partir de 20.12.2006, pelo que este não continuou a correr desde então 
(318º a 320º do CC)”;

• “Estando suspenso o prazo de prescrição é manifesto que a obrigação tributária em causa não 
prescreveu”.

b) Quanto ao erro nos pressupostos de facto:
• “Não se suscitam dúvidas, (…) que a Impugnante destinou o imóvel directa e imediatamente 

realização dos seus fins de formação e desenvolvimento de ensino superior”;
• “Contudo, o certo é que, igualmente se provou que, durante o período em que o apartamento 

onde os filhos dos sócios gerentes da Impugnante estava em obras, e porque estes estudavam no Porto, 
estiveram alojados no apartamento referido em 1.”;

• “Ora, uma tal utilização do apartamento não se relaciona com qualquer fim ligado à actividade 
da impugnante, antes denotando a fruição pessoal do mesmo pelos seus sócios gerentes (através dos 
filhos). Durante o tempo em que esteve ocupado, independentemente de se tratar de um período longo 
ou curto, o apartamento deixou de poder ser utilizado para a satisfação das necessidades para as quais 
foi adquirido”;

• “Atento o carácter excepcional dos benefícios fiscais, importa ser rigoroso na avaliação das con-
dições de que depende tal isenção de Sisa e, sendo assim, é notório que tendo sido o imóvel utilizado 
para meros fins pessoais dos sócios gerentes lhe foi dado um destino que não tem qualquer relação 
directa e imediata com os fins da Impugnante”;

Considerou ainda a Mmª Juíza “a quo” irrelevante para tal conclusão o facto de a utilização pessoal 
do imóvel ter sido curta ou prolongada, concluindo que “tendo sido o imóvel utilizado para fins pessoais 
dos sócios -gerentes da Impugnante, foi -lhes dado um destino não directa e imediatamente relacionado 
com os fins da Impugnante, e, em consequência, caducou a isenção de sisa, cfr. art.11º, nº16 e 17º do 
CIMSISD, não padecendo a liquidação impugnada de qualquer ilegalidade”.

Contra este entendimento se insurge o ora recorrente, argumentando, em síntese, que.
• Concluindo a Administração Fiscal que o imóvel foi sempre utilizado pelos filhos dos gerentes 

da Recorrente e que nunca foi utilizado pelas escolas, desde o dia da aquisição do imóvel  - 15 de Feve-
reiro de 2000  - que se encontrava verificado o facto tributário que dava lugar à liquidação do imposto, 
pelo que quando a liquidação foi notificada ao recorrente já tinha decorrido o prazo de caducidade da 
liquidação;

• Segundo a tese da Administração fiscal no sentido de que o imóvel foi sempre utilizado pelos 
filhos dos sócios gerentes da empresa, então a data da não verificação dos pressupostos do benefício 
atribuído ocorreu no dia em que o imóvel foi adquirido, ou seja, 15 de Fevereiro de 2000, pelo que já 
se encontra decorrido o prazo prescricional.

• Quanto à questão de fundo, alega o recorrente que “A matéria provada indica claramente que 
a Recorrente não se desviou da “ratio legis” subjacente à isenção de SISA, ou seja, destinou o imóvel 
para a realização das incumbências de interesse público que lhe são atribuídas, razão pela qual o Estado 



1324

lhe concedeu tal benefício, sendo irrelevante que o mesmo tenha sido utilizado por um escasso período 
de tempo para fim diferente”.

Verifica -se que vem agora o recorrente invocar a caducidade da liquidação, sendo que na petição 
inicial ela não foi suscitada. Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impug-
nação da decisão judicial com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame 
da matéria de facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da 
legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa 
apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por 
que não constitui forma de conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente 
suscitadas perante o tribunal ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (1).

Acontece que a questão de saber se a caducidade é ou não do conhecimento oficioso tem sido 
controvertida na jurisprudência deste Supremo Tribunal, antes e depois da consagração do conhecimento 
oficioso da prescrição no CPT (2).

Depois da consagração desta regra no CPT, considerando que no direito tributário a necessidade 
de segurança e certeza jurídicas é o fundamento comum de ambos os institutos, ficou consignado, 
no Acórdão do STA, de 24/9/2003, proc n.º 564/02, que a caducidade integra, tal como a prescrição 
e “no domínio específico do direitos fiscal, matéria do conhecimento oficioso pelo tribunal”. Este 
Acórdão veio, porém, a ser revogado pelo Acórdão do Pleno de 7/7/2004, proc. n.º 0564/02, com a 
seguinte fundamentação: “a liquidação efectuada depois de decorrido o prazo de caducidade, é apenas 
uma ilegalidade, idêntica a outras ilegalidades, susceptível de gerar a anulabilidade do acto, a alegar 
expressamente no processo de impugnação. Vemos realmente que no art. 99º do CPPT que constitui 
fundamento de impugnação “qualquer ilegalidade”, sendo que nos parece inequívoco que a liquidação 
depois de decorrido o prazo de caducidade, é igualmente uma ilegalidade idêntica a todas as outras que 
se englobam no citado art. 99º do CPPT, e que não merece pois tratamento diverso”. E, mais adiante, 
conclui -se que “É certo que a prescrição é de conhecimento oficioso. Mas aqui podemos ver uma questão 
que tem a ver com a eficácia do acto, que não com a sua ilegalidade, justificando tratamento diverso.” 
Esta jurisprudência veio a ser confirmada pelo Acórdão do STA, de 4/2/2004, proc n.º 01733/03, com 
o argumento segundo o qual prescrição e caducidade são institutos substancialmente diferentes: “en-
quanto a prescrição tem em vista a inércia do credor, a caducidade visa a certeza e segurança jurídica 
das relações jurídicas respectivas, tendo esta a ver com a legalidade da liquidação e aquela com a 
extinção da dívida exequenda”.

Acontece que, no caso, não se afigura necessário proceder à tomada de posição sobre a questão 
porque, ainda que se concluísse pelo carácter oficioso do conhecimento da caducidade, ainda assim 
não seria de dar razão ao recorrente.

Com efeito, constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal que o prazo de caducidade 
do direito à liquidação do Imposto de Sisa devido só pode começar a contar -se a partir da não verificação 
da condição resolutiva (3), isto é, no caso, da verificação do incumprimento da obrigação de não dar 
destino diferente ao imóvel (ou seja, de 10/12/2004, ofício n.º 16369, ponto 6 do probatório), uma vez 
que só a partir dessa data aquele direito de liquidar podia ser exercido pela Administração Tributária.

Ora, assim sendo, a questão torna -se irrelevante, pois por aplicação desta jurisprudência é manifesto 
que, datando o referido ofício de 2004 e tendo o recorrente sido notificado da liquidação em Dezembro 
do mesmo ano, é patente que não se verifica a caducidade da liquidação.

Considerando o exposto, e em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e 
âmbito do presente recurso [cfr. os arts. 684º, nº3, e 685º -A/1 do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT, 
as questões a apreciar e decidir são as seguintes:

 - Da prescrição da obrigação tributária;
 - Da ilegalidade da liquidação por erro sobre os pressupostos de facto.
2.2. Da prescrição da obrigação tributária
Começando pela análise da prescrição, cuja procedência prejudica a análise da questão de fundo, 

importa recordar que a dívida em causa se reporta a sisa relativa à aquisição de imóvel ocorrida em 
15/2/2000, pelo que o prazo de prescrição é de oito anos, segundo o disposto no art. 48º da LGT, o que 
não é posto em causa pelo Recorrente.

No sentido da prescrição da obrigação tributária alega, no entanto, o recorrente que o prazo de 
prescrição começa a contar desde o dia em que o imóvel foi adquirido, 15 de Fevereiro de 2000, uma vez 
que defendendo a Administração fiscal que o imóvel foi sempre utilizado pelos filhos dos sócios gerentes 
da empresa, então essa será a data da não verificação dos pressupostos do benefício atribuído.

A primeira questão que se coloca é, por conseguinte, a de apurar se o prazo de prescrição deverá 
começar a contar -se a partir do início do ano seguinte àquele que tiver ocorrido o facto tributário (15 de 
Fevereiro de 2000  - data da escritura de aquisição do imóvel) ou só a partir da data da constatação do 
não cumprimento das condições a que ficou subordinada a concessão da isenção, ou seja, da afectação 
do imóvel aos fins que justificaram a atribuição da isenção.

Sobre esta questão existe jurisprudência divergente deste Supremo Tribunal.
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Com efeito, ficou consignado no Acórdão de 6/6/2011, proc. n.º 0174/2011, que “Enquanto não 
for possível à AT liquidar o tributo, não poderá ter início o prazo de prescrição, pois este só começa a 
correr quando o direito puder ser exercido, nos termos do disposto no artigo 306º do CC” (4). Por sua 
vez, no Acórdão (5) de 26/10/2011, proc. n.º 0354/11, seguindo jurisprudência vazada no Acórdão do 
Pleno da Secção do Contencioso Tributário de 24/2/2010, proc n.º 0873/09, ponderou -se que o prazo 
de prescrição conta -se, salvo disposto em lei especial, nos impostos de obrigação única, a partir da 
data em que o facto tributário ocorreu (nº 1 do art. 48º da LGT) e não a partir da data da declaração da 
revogação da isenção.”

No caso em apreço, mesmo que se optasse por esta última tese ainda assim teríamos de concluir 
pela não verificação da prescrição dada a ocorrência, em 2005, de um evento interruptivo: a impugnação 
judicial, como melhor será analisado mais adiante.

Não obstante o exposto, seguiremos a doutrina vazada no Acórdão de 8/6/2011 por se entender 
que fundando -se a prescrição na inércia do titular do direito, ela deve, logicamente, só começar a correr 
no momento em que o direito pode ser exercido (6). Trata -se, assim, de um princípio geral inerente à 
própria teleologia intrínseca da prescrição e, por isso, de aplicação geral, independentemente da sua 
expressa consagração nas leis gerais tributárias.

Por outro lado, esta solução é a que vai ao encontro do regime específico da isenção em causa, 
que goza de um regime especial (7), uma vez que o legislador quer que dure apenas e enquanto os bens 
não forem alienados ou lhes for dado outro destino sem autorização do Ministro das Finanças, sem 
estabelecer qualquer limite temporal para o efeito (art. 17º do CIMSISD). Ora, enquanto for dado o 
destino correcto aos bens em causa não faz sentido que a prescrição corra conta a Administração Tri-
butária. Por outro lado, a acolher -se tese que fez vencimento no Pleno, significa que passado o prazo 
da prescrição estava aberto o caminho para se alterar o destino dos imóveis, pondo em causa as razões 
de interesse público que presidiram à atribuição da isenção e consequente violação da disposição do 
citado art. 17º do CIMSISD.

Assim, aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em apreço, o prazo de prescrição da dívida 
exequenda apenas se inicia com a constatação pela Administração Fiscal da não verificação dos pres-
supostos que determinaram a atribuição da isenção, ou seja, como vimos, a partir de 10/12/2004, ponto 
6 do probatório, tendo por base a Informação de 13/7/2004, que incidiu sobre o relatório de inspecção.

Importa de seguida determinar se a dívida se encontra ou não prescrita, tendo em conta que, em 
1999/01/01, entrou em vigor a LGT que no seu art. 49º, n.º 1, dispunha que a citação (após a entrada 
em vigor da Lei 100/99, de 26 de Julho), a reclamação, o recurso hierárquico a impugnação e o pedido 
de revisão oficiosa interrompem a prescrição.

De acordo com o n.º 2, entretanto revogado pela Lei 53 -A/2006, de 29/12, mas cuja revogação só 
se aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir de 2007/01/01, a paragem do 
processo por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo, 
somando -se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da 
autuação.

Nos termos do n.º 3, na redacção anterior à referida Lei 53 -A/2006, o prazo de prescrição suspende-
-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a prestações 
legalmente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso.

O art. 89º da Lei n.º 53 -A/2006 veio dar nova redacção a este preceito que passou a dizer que “O 
prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento em prestações legalmente autorizadas, 
ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos 
casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança 
da dívida.

Perante este quadro normativo, aplicando a factualidade relevante para a apreciação da prescri-
ção (8), temos o seguinte:

1. O prazo de prescrição iniciou -se em 10/12/2004;
2. O recorrente deduziu impugnação judicial em 14/3/2005;
3. Entre 14/3/2005 e 21/11/2006, o processo esteve parado por mais de um ano por motivo não 

imputável ao recorrente;
4. Em 20/12/2006 foi prestada garantia.
Considerando que a lei aplicável ao quadro dos factos interruptivos/suspensivos do prazo de pres-

crição é a vigente no momento em que os mesmos ocorreram, nos termos do estatuído no artigo 12.º/2 
do Código Civil, como bem salientou a sentença recorrida, o prazo de prescrição de 8 anos, iniciado 
em 10/12/2004, interrompeu -se em 14/3/2005, com a instauração da presente impugnação judicial, 
transmutando -se em suspensão com a paragem do processo por mais de um ano, por facto não imputável 
à recorrente (9), entre 14/3/2005 e 15/3/2006, o que associado à prestação de garantia, em 20/12/2006, 
vai determinar a suspensão até ao trânsito da sentença que for proferida na impugnação judicial) (10).

Na verdade, segundo jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no 
Acórdão, de 14/9/2011, proc. n.º 01010/2010, pode ler -se que “das normas contidas nos artigos 169º, 
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n.º 1, do CPPT e 49º, n.º 3, da LGT decorre que a execução fica suspensa até à decisão do pleito em 
caso de impugnação judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda «desde que tenha 
sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora 
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido» e que «o prazo de prescrição legal suspende-
-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de (…) impugnação ou recurso». 
O que significa que, uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo de impugnação ju-
dicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e esta suspensão determina, 
por sua vez, a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse 
de reiniciar -se por virtude da cessação de algum efeito interruptivo da prescrição”.

Mais adiante pode ainda ler -se, no mesmo Acórdão, em conformidade com jurisprudência assente, 
que “A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo por período superior a 
um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar tal efeito, somando -se, neste caso, o tempo 
que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação (nºs 1 e 2 do artigo 49º da 
LGT). Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de prestação de garantia ou de penhora 
de bens que garantam a totalidade da dívida e do acrescido, ao abrigo do art. 169º do CPPT, a paragem 
do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez que, em face do disposto no n.º 3 do art. 49º 
da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem da execução”.

Assim sendo, aplicando o disposto ao caso em apreço, existindo garantia prestada em 20/12/2006, 
logo que cessou o efeito interruptivo, o prazo de prescrição ficou suspenso e vai continuar até ao trânsito 
em julgado do processo de impugnação.

Ora, como quando o prazo de prescrição em causa se interrompeu 14/3/2005 com a impugna-
ção judicial só tinham decorrido três meses e quatro dias e como o prazo se encontra suspenso desde 
20/12/2006 (11), é patente que o prazo de prescrição ainda não se completou.

Nesta sequência, a douta sentença recorrida julgou e bem ainda não prescrita a dívida, não assis-
tindo, como ficou demonstrado, razão ao recorrente.

2.3. Da ilegalidade da liquidação por erro sobre os pressupostos de facto
Da matéria dada como provada resulta que o recorrente, enquanto instituição que dirige duas 

escolas de ensino superior, adquiriu, em 15/2/2000, um apartamento que ficou isento de sisa por se 
destinar à realização dos seus fins estatutários.

E com interesse para a verificação do cumprimento deste pressuposto, ficou igualmente provado 
que o recorrente, através das suas duas escolas  - Escola Superior de Educação de Fafe e Escola Supe-
rior de Tecnologias de Fafe “realiza seminários, conferências, jornadas e programas de doutoramento” 
(ponto 15 do probatório) e que alguns docentes quer das suas Escolas quer de outras instituições de 
ensino, ficam alojados no referido apartamento, durante um ou dois dias, quando participam nos semi-
nários, conferências, jornadas e programas de doutoramento realizados pelo recorrente ficam alojados 
no referido apartamento (pontos 16 e 17 do probatório);

No entanto, ficou igualmente provado que, durante um período cuja duração não foi possível 
determinar, o apartamento em causa serviu, em exclusivo, de alojamento aos filhos dos sócios gerentes 
do recorrente, durante o tempo em que o apartamento em que residiam esteve em obras.

Em face deste quadro factual, conclui a Mmª Juíza “a quo” que durante o período em que o 
apartamento esteve a ser utilizado para fruição pessoal dos filhos dos sócios gerentes do recorrente, 
independentemente de se tratar de um período longo ou curto, “deixou de poder ser utilizados para 
satisfação das necessidades para as quais foi adquirido”, pelo que lhe foi dado “um destino não directa 
e imediatamente relacionado com os fins da Impugnante, e, em consequência, caducou a isenção de 
sisa”, nos termos do art. 11º, nº16, e art. 17º, do CIMSISD.

Impõem -se, assim, averiguar se foi feita correcta interpretação e aplicação dos preceitos aplicá-
veis.

Vejamos.
Segundo o art. 11º, nº16, do CIMSISD (aplicável à data da aquisição do imóvel), ficavam isentas 

de sisa “as aquisições de bens por pessoas colectivas de utilidade pública ou de utilidade pública admi-
nistrativa, por museus, bibliotecas, escolas, institutos e associações de ensino ou educação, de cultura 
científica ou beneficência, quando destinados à directa e imediata realização dos seus fins”.

Por seu turno, dispunha o art. 17º do mesmo normativo que “ficarão igualmente sem efeito as 
isenções de que tratam os nºs 14º e 16º do artigo 11º e 3º, 7º e 14º do artigo 13º, quando os bens forem 
alienados ou lhes for dado outros destino sem autorização do Ministro das Finanças”.

O legislador fazia depender a isenção mencionada da verificação de dois pressupostos, um de 
natureza subjectiva e outro de natureza objectiva. Em relação ao primeiro só podiam beneficiar de 
isenção determinados beneficiários, a saber, “pessoas colectivas de utilidade pública ou de utilidade 
pública administrativa, por museus, bibliotecas, escolas, institutos e associações de ensino ou educação, 
de cultura científica, assistência ou beneficência”. Em relação ao segundo, a isenção pressupunha a 
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verificação de uma condição resolutiva potestativa: destinação dos bens “à directa e imediata realização 
dos seus fins”.

Atendendo ao primeiro pressuposto, como se pode ler na sentença recorrida, a “ratio (extra -fiscal) 
subjacente a esta isenção encontra -se no fomento da actividade das entidades beneficiárias, especialmente 
porque estas, como se vê do seu elenco, têm subjacente a realização de interesses públicos, in casu, 
ligados à formação e ao ensino. Pretende -se, essencialmente, beneficiar tais entidades na aquisição, 
designadamente, de imóveis que venham a ser utilizados para a realização das incumbências de interesse 
público que lhes estão atribuídas, razão pela qual o Estado incentiva e proporciona vantagens –fiscais 
 - quando as transmissões em causa estejam directa e imediatamente relacionadas com as actividades 
prosseguidas por estas”.

Com efeito, em especial, no caso em apreço, tratando -se de uma instituição de ensino superior, 
está em causa a tutela do interesse público na realização da política de ensino do Estado, mediante 
a promoção do desenvolvimento do ensino superior com a colaboração de entidades privadas, com 
vista a elevar o nível educativo, cultural e científico do país [arts.74º, nº2, alínea d), e 76º, n.º 1, CRP].

A compreensão da razão de ser da isenção é fundamental para se perceber igualmente o sentido e 
alcance a dar ao outro pressuposto de que depende a atribuição da isenção – destinação dos imóveis à 
directa e imediata realização dos fins dos beneficiários, tendo em conta que as normas de isenção não 
são susceptíveis de integração analógica, mas admitem interpretação extensiva (art. 9º EBF).

Na verdade, a resolução da questão que vem posta depende essencialmente do entendimento que 
se faça sobre se a mesma exige ou pressupõe uma destinação exclusiva à realização dos fins dos bene-
ficiários, ou se a mesma é ainda compatível com a situação apurada nos autos. Dito por outras palavras, 
põe -se o problema de saber se aquela isenção é compatível com uma destinação em que se prove que 
o imóvel se manteve afecto ao uso exclusivo e privativo (pessoal) dos filhos dos sócios gerentes, ainda 
que durante um período “escasso” de tempo, como alega o recorrente.

Da análise da técnica legislativa usada pelo legislador, ao longo do Capítulo relativo às isenções 
(Capítulo II), verifica -se que em algumas situações se exige que o destino a dar a determinada afecta-
ção dos imóveis se faça de forma exclusiva. É o que acontece, por exemplo, em relação à isenção de 
“Aquisição de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação” 
(art. 11º, n.º 22, do CIMSISD).

Assim, sempre se poderia argumentar que, no caso, não utilizando o legislador a expressão afec-
tação “exclusiva”, a manutenção da isenção consagrada no n.º 16 do art. 11º do CIMSISD não exigiria 
uma afectação deste tipo, sendo até compatível com a situação que vem recortada nos autos.

Acontece que, tendo precisamente em conta, por um lado, a razão de ser da isenção, dirigida à 
promoção e defesa de interesse públicos específicos, de ordem científica, cultural e de beneficência, 
protagonizados por pessoas colectivas criadas precisamente com esse objectivo, e, por outro lado, 
considerando a exigência feita pelo legislador no sentido de que os imóveis estejam afectos, “de forma 
directa e imediata à realização dos fins dessas pessoas colectivas beneficiárias”, afigura -se não existirem 
dúvidas de que estamos também aqui perante uma afectação exclusiva.

A única diferença é que nesta situação não se torna necessário que o legislador use a expressão 
afectação exclusiva, uma vez que a mesma decorre do facto de estarmos a falar da prossecução de 
atribuições de interesse público por parte de pessoas colectivas (12) criadas exclusivamente para esse 
efeito. Se a pessoa colectiva é criada precisamente para a prossecução de determinado interesse público 
específico e se a isenção pressupõe que os imóveis sejam destinados à directa e imediata realização 
desse fins, é óbvio que o desvio na destinação dos imóveis há -de determinar o fim da isenção. Neste 
sentido vai, aliás, o facto de o legislador não condicionar temporalmente a isenção, limitando -se a di-
zer que a isenção fica sem efeito “quando os bens forem alienados ou lhes for dado outro destino sem 
autorização do Ministro das Finanças”, o que pressupõe que o legislador não condiciona a duração 
da isenção à verificação de um termo final (13), mas sim a uma condição potestativa: seja dado outro 
destino aos imóveis, independentemente do tempo em que tal se verificou.

Acresce que, no caso em apreço, afigura -se que o destino dado ao imóvel também não preenche 
o requisito exigido pelo legislador no n.º 16 do art. 11º do CIMSISD, por uma outra razão.

Alega o recorrente que o referido apartamento serviria para dar alojamento a docentes e partici-
pantes de seminários, conferências, programas de doutoramento, etc. (cfr. pontos 15 e 16 do probató-
rio). Embora tais actividades façam parte das atribuições a prosseguir pelas entidades em causa, temos 
dúvida que a aquisição de um apartamento para dar alojamento aos participantes daquelas actividades 
preencha o requisito de “afectação do imóvel isento de forma directa e imediata à realização dos fins 
da pessoa colectiva beneficiária”, uma vez que da leitura atenta dos estatutos das Escolas Superiores 
em causa não se encontra qualquer referência nesse sentido. O mesmo não se diria se, por exemplo, se 
tratasse de imóvel para instalar centros de investigação, cuja criação está expressamente previstas nos 
respectivos Estatutos (14).
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Ora, as isenções são uma categoria de benefícios fiscais, os quais constituem medidas de carácter 
excepcional, instituídas para tutela de interesses públicos extra -fiscais relevantes (15), superiores ao da 
própria tributação que impedem (art. 2º nºs 1 e 2 EBF).

Da natureza excepcional das normas de isenção há -de resultar que quer a atribuição quer a manu-
tenção das mesmas esteja rodeada de especiais cautelas, pois, como refere SALDANHA SANCHES (16), 
“as isenções carecem de especial legitimação, pois são normas anti -sistemáticas por definição, já que se 
encontram numa permanente relação de tensão com o princípio da distribuição dos encargos tributários 
segundo o princípio da capacidade contributiva. Essa legitimação advém de razões como a obtenção de 
um certo objectivo económico de especial importância, a realização, por entidades privadas, de certos 
objectivos culturais ou sociais que o Estado atinge de forma menos eficiente (…) ou outra razão de igual 
importância.[…] o chamado benefício fiscal é sempre um benefício para alguns contribuintes, e, levando 
à perda de receitas (redução da base fiscal), leva também à maior oneração de outros contribuintes”.

Assim sendo, considerando o carácter excepcional dos benefícios fiscais, apenas justificados pelas 
especiais finalidades extra -fiscais que lhe estão subjacentes, e tendo ficado provado que o imóvel foi 
exclusivamente utilizado para meros fins pessoais dos sócios gerentes, ainda que durante pouco tempo, 
temos de concluir que lhe foi dado um destino que não tem qualquer relação directa e imediata com os 
fins das pessoas colectivas beneficiárias, contrariando o disposto no art. 11º, nº16, do CIMSISD.

Nesta sequência, considera -se que assiste razão à Mmª Juíza “a quo” quando pondera que a es-
pecificidade dos benefícios fiscais e as motivações que estão subjacentes à concessão de isenções se 
opõem a que, em qualquer momento (maior ou menor), venha a ser dado um destino diferente daquele 
para o qual a isenção foi concedida. Só assim se garante que são alcançados os objectivos extra -fiscais 
dos benefícios fiscais e que legitimam a introdução das “desigualdades “inerentes à criação de normas 
de isenção”.

Em face do exposto, tendo concluído a sentença recorrida no sentido da não caducidade da isenção 
de sisa, nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 11º, nº16, e 17º, do CIMSISD, não merece a 
mesma qualquer censura, sendo de improceder o presente recurso, com a consequente manutenção da 
liquidação impugnada.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida, mantendo -se, em 
conformidade, a liquidação impugnada.

Custa pelo recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves (voto a decisão, 
embora com diferente fundamentação quanto à questão da prescrição, de acordo com o decidido no 
ac. de 26/10/11, rec.354/11, que relatei. De todo o modo a dívida não terá prescrito em qualquer das 
hipóteses) — Lino Ribeiro.

(1) (Cfr. o Acórdão do STA, de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, proc n.º 028/05.)

(2) (Sobre esta matéria, JORGE DE SOUSA pondera que “A constatação da imposição legal do conhecimento oficioso 
da prescrição leva a concluir que à face do CPPT (como já sucedia com o CPT), a caducidade do direito de liquidação será 
também de conhecimento oficioso” (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 
2011, pp. 280 -81).)

(3) (Cfr. Acórdão do STA de 26/10/2011, proc. n.º 0354/2011.)
(4) (Cfr. Jurisprudência reiterada, entre outros, nos Acórdãos, de 26/5/2010, recurso n.º 211/10 e de 22/9/2010, recurso 

n.º 383/10.)
(5) (Note -se que a isenção sobre que recaiu este Acórdão e o do Tribunal Pleno não tem o mesmo regime da isenção sobre 

que se debruça o caso em apreço. Por outro lado, mesmo ali, o Acórdão não ignora que para “alguns autores 2º facto tributário, 
no caso de isenção prevista no n.º 3 do art. 11º do CSIsa, ocorre na data que o legislador entende que o adquirente já não tem 
intenções de alienar o imóvel e o integra na sua esfera patrimonial. (…).Partindo do princípio de que tal isenção se reconduz a 
uma verdadeira delimitação negativa da incidência (exclusão tributária) e não a uma isenção em sentido próprio, considera -se, 
então, que também o facto tributário ocorrerá na data da caducidade da isenção, por ser nessa data que o legislador entende 
que o adquirente já não tem intenções de alienar o imóvel e o integra na sua esfera patrimonial.”)

(6) (Cfr. VAZ SERRA, “Prescrição e Caducidade”, BMJ, 1961, p 190.)
(7) (Note -se que está em causa uma isenção conferida a determinadas entidades que gozam do estatuto de pessoas co-

lectivas de utilidade pública e, além do mais, constitui pressuposto objectivo da isenção que os imóveis se destinem de forma 
directa e imediata à realização dos fins dessas pessoas colectivas.)

(8) (Não se tem em conta o efeito na prescrição resultante da citação na execução (efeito interruptivo) porque não consta 
do probatório a data da mesma.)

(9) (Cfr. JORGE DE SOUSA, Prescrição da Obrigação Tributária, 2ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 66 ss.)
(10) (Cfr., entre outros, o Acórdão do STA, de 22/6/2011, Proc. n.º 0372/2011.)
(11) (JORGE DE SOUSA (ob. cit., p. 55) defende que a reclamação, quando determine a suspensão da cobrança da dívida, 

suspende o prazo de prescrição, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 49º da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro, em vigor desde 1/1/2007, no entendimento de que a designação genérica de “reclamação” abrange, entre 
outros, a reclamação de actos praticados pelo órgão da execução fiscal, desde que seja invocado um fundamento de inexigibi-
lidade, o que se verifica no caso atendendo ao resultante da alínea DD) do probatório. Esta não é, porém, a orientação seguida 
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pela jurisprudência, vazada, entre outros, no recente Acórdão do STA, de 2/3/2011, proc. n.º 0125/2011, onde se pode ler no 
Sumário que “I - A reclamação prevista nos arts. 276º sgts. do CPPT não se inclui entre os casos de suspensão da prescrição 
abrangidos pelas designações genéricas de meios processuais no n.º 4 do art. 49º da LGT”.)

(12) (Nos termos do disposto no art. 1º dos respectivos Estatutos, aprovados por Despacho n.º 1293/2010, Diário da Re-
pública, II série, de 19 de Janeiro de 2010, A Escola Superior de Tecnologias de Fafe é um estabelecimento de ensino superior 
privado criado pela ESEIF (…), actualmente denominado IESF (Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Ldª), reconhecido pela 
Portaria n.º 73/93, de 19 de Janeiro. Por sua vez, a Escola Superior de Educação de Fafe é igualmente um estabelecimento de 
ensino superior privado também criado pelo IESF, sob autorização do Decreto -Lei n.º 441/88, de 30 de Novembro, nos termos 
do disposto no art. 1º dos respectivos Estatutos, publicados no Diário da República, II série, de 24 de Dezembro de 2009.)

(13) (Ao contrário do que se verifica nas isenções previstas nos arts. 16º e16º -A do CIMSISD, onde normalmente se 
condiciona a duração da isenção à verificação de um termo resolutivo.)

(14) (Cfr., a título de exemplo, o art. 9º do Estatuto da Escola Superior de Educação de Fafe.)
(15) (Como se pode ler no Relatório do Grupo de Trabalho sobre Reavaliação dos Benefícios Fiscais, “Um dos ele-

mentos que caracteriza o conceito de benefício fiscal é a extrafiscalidade. Isto é, os benefícios fiscais são criados tendo em 
vista contribuir para que se atinjam determinados objectivos económicos e socais, objectivos esses que, na expressão do n.º 1 
do art. 2º do EBF, se consideram “superiores aos da tributação que impedem””, cfr. Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 
n.º 198, 2005, p. 20.)

(16) (Cfr. Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 457/58.) 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Contribuição autárquica. Caducidade da liquidação.

Sumário:

Tendo a AT instaurado execução fiscal contra um contribuinte, para cobrança de dívida 
respeitante a Contribuição autárquica relativa a período decorrido entre os anos 
de 1994 a 1999, em que o mesmo já não era o proprietário dos respectivos prédios, 
tendo posteriormente a execução revertido contra a impugnante, ao abrigo do dis-
posto no artigo 158.º do CPPT, e tendo esta sido notificada das liquidações apenas 
quando foi citada para a execução fiscal em 22/8/2005, estava, então, decorrido o 
prazo de caducidade do direito à liquidação, sendo que a eventual notificação da 
anterior proprietária não será suficiente para se ter por impedida a caducidade, 
pois que a revertida é responsável originária e não responsável subsidiária pela 
dívida exequenda.

Processo n.º 911/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Totta Crédito Especializado — Instituição Financeira de Crédito, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Totta Crédito Especializado – Instituição 
Financeira de Crédito, S.A., contra os actos de liquidação de contribuição autárquica respeitantes aos 
anos de 1994 a 1999.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I  - A Fazenda Pública, não se conformando com o deferimento total do pedido da Impugnante, 

entende que a douta sentença ora recorrida sofre de errada interpretação dos factos e consequente 
aplicação da lei.

II  - A impugnante veio apresentar impugnação judicial, nos termos dos arts. 99º e seguintes do 
CPPT, requerendo a anulação das liquidações de Contribuição Autárquica (CA) dos anos de 1994 a 
1999, alegando, em síntese, que é proprietária dos prédios aos quais respeita a CA desde 21 -09 -1994, 
que nunca lhe foram notificadas as respectivas liquidações até à data da citação em reversão para a 
execução fiscal, e que ao ter sido notificada apenas em 24 -08 -2005, com a citação para a execução 
fiscal, ocorreu a caducidade do direito à liquidação do tributos.

III  - O M.mo Juiz “a quo”, deu como provados os factos enunciados sob as alíneas a) a f) da 
douta sentença recorrida, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, e que resultaram da análise 
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à prova documental junta aos autos, concluindo pela procedência da impugnação e, em consequência 
pela anulação das liquidações impugnadas.

IV  - Ora, e salvo o devido respeito por opinião contrária, não podemos concordar com a douta 
decisão do M.mo Juiz, pelos motivos que passamos a explanar.

V  - A ora impugnante, por escritura pública, datada de 21 -09 -1994, adquiriu à sociedade “Corais 
& Aguiar”, os imóveis, inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Moreira de Cónegos, concelho 
de Guimarães, sob os arts. 1244º, 1245º, 1246º, 1610º, 1611º, 1612º e 1613º,

VI  - facto que só levou ao conhecimento da Administração Tributária (AT) em 01-06-2005, 
quando apresentou no SF de Guimarães um pedido de averbamento em seu nome dos prédios supra 
referidos.

VII  - Da análise ao pedido da impugnante, o SF verificou que os prédios cujo averbamento em 
nome da impugnante era requerido, ainda se encontravam inscritos na matriz predial respectiva em nome 
da sociedade “Corais & Aguiar, Lda.”, contra a qual tinha sido instaurado o PEF n.º 3476199611009354 
e apensos, para cobrança coerciva de dívidas de CA relativas aos anos de 1994 a 1999 (relativas aos 
prédios mencionados).

VIII  - Pelo que, o SF reverteu em 19 -08 -2005 a execução fiscal contra a ora impugnante, nos 
termos do art. 158º, n.º 2 do CCPT, atendendo a que a execução fiscal foi instaurada contra pessoa 
que foi proprietário dos bens, mas já não o era à data em que foi instaurada a execução, nem o era no 
período a que respeita a dívida exequenda,

IX  - A questão que se coloca, é a de saber se já ocorreu, como invoca a impugnante a caducidade 
do direito à liquidação das CA, em causa nos autos.

X  - É entendimento da FP, que não, uma vez que, as liquidações de contribuição autárquica 
para gozarem de exigibilidade em processo de execução, não necessitam de ser notificadas ao sujeito 
passivo.

XI  - Tal notificação apenas se impõe no caso de as liquidações terem ocorrido fora do prazo normal 
de liquidação ou tratando -se de liquidações adicionais, de acordo com o disposto nos arts. 22º e 23º da 
Código da Contribuição Autárquica (CCA), o que não acontece nos presentes autos.

XII  - Neste sentido, o Ac. do STA, datado de 18 -09 -2008, no Proc. n.º 0300/08, disponível em 
www.dgsi.pt,:

“No entanto, a falta de notificação de uma liquidação pode ser que em nada contenda com a 
(i)nexigibilidade da obrigação liquidada. Pode acontecer que a obrigação se encontre já vencida e, 
portanto, seja exigível independentemente da notificação da sua liquidação. Na verdade, a notificação 
da liquidação só é devida, quando legalmente imposta (...)

Em relação à contribuição autárquica, o art. 22º do Código da Contribuição Autárquica, na 
redacção do Decreto Lei n.º 211/90, de 27 de Junho, reza que: «Os serviços da Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos enviarão a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, 
a competente nota de cobrança, com a discriminação, em relação a cada município, dos prédios, as 
suas partes susceptíveis de utilização independente, respectivo valor tributável e colecta» [n.º1]; (...) 
«Caso o contribuinte não receba a nota mencionada no n.º 1, deverá solicitar à repartição de finanças 
da área da situação dos prédios uma 2ª via» [nº 3].

Resta -nos, deste modo, concluir, em resumo, que a liquidação de contribuição autárquica, dentro 
do prazo normal, para gozar de exigibilidade em processo de execução fiscal não carece de notificação 
ao sujeito passivo; a notificação ao sujeito passivo apenas se impõe quando a liquidação tiver sido 
“fora do prazo normal” ou for “liquidação adicional” – de harmonia com as disposições combinadas 
dos arts, 22º e 23º do Código da Contribuição Autárquica [regime mantido essencialmente no imposto 
municipal sobre imóveis, IMI].”

XIII  - Por outro lado, e tendo a impugnante adquirido, em 21 -09 -1994, os bens em causa nos autos, 
passou a ser o novo sujeito passivo do imposto (atenta a sua qualidade de proprietária), nos termos do 
art. 8º, n.º 1 do CCA (vigente à data dos factos tributários),

XIV  - facto que a própria impugnante não contesta.
XV  - Como a impugnante não comunicou à AF esta alteração, como deveria, as liquidações de 

CA continuaram a ser emitidas em nome da sociedade “Corais & Aguiar, Lda.”.
XVI  - Acresce que, e face ao disposto no art. 22º, n.º 3 do CCA, também deveria a impugnante ter 

solicitado no SF as notas de cobrança, referentes aos tributos, uma vez que não beneficiava de qualquer 
isenção, o que não fez durante onze anos

XVII  - Pelo que, e salvo o devido respeito por opinião contrária, não pode agora vir a Impugnante, 
nesta sede, valer -se das suas próprias omissões, para com elas obter ganho de causa.

XVIII  - Omissões, que ainda menos se compreendem, no caso concreto da impugnante, atento 
o facto de a mesma ser uma instituição financeira, especialmente vocacionada para o crédito imobi-
liário,

XIX  - e como tal lhe era exigido um conhecimento acrescido não só dos efeitos legais das tran-
sacções de imóveis, como sobretudo o cumprimento dos deveres que das mesmas resultam.
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Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e que seja julgada improcedente a impugnação, 
por não ocorrer a alegada caducidade do direito à liquidação.

1.3. Contra -alegou a recorrida, formulando, a final, as conclusões seguintes:
1.ª  - A Ilustre Representante da Fazenda Pública sustenta o recurso por si deduzido, por um lado, 

na desnecessidade de notificação das liquidações de Contribuição Autárquica dentro do prazo normal, 
para se revestirem de exigibilidade em processo de execução fiscal e, por outro lado, nas alegadas 
omissões da Recorrida que conduziriam a que não ocorresse no caso sub judice a caducidade do direito 
à liquidação;

2.ª  - No entanto, salvo o devido respeito, a alegação da Ilustre Representante da Fazenda Pública 
encerra uma confusão entre dois planos distintos, quais sejam, o da exigibilidade e o da legalidade do 
acto tributário;

3.ª  - Com efeito, não constitui objecto dos presentes autos a apreciação da exigibilidade das li-
quidações de Contribuição Autárquica mas sim se ocorreu ou não a caducidade do direito à liquidação;

4.ª  - Ora, a caducidade do direito à liquidação encontrava -se então regulada no artigo 21º, n.º 1, 
do CCA, e no artigo 33º do Código de Processo Tributário, tendo posteriormente o prazo de caduci-
dade sido reduzido, com referência a factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, pelo 
artigo 45º da Lei Geral Tributária;

5.ª  - De acordo com o Direito aplicável ao caso sub judice, o prazo de caducidade do direito à liqui-
dação terminou, com referência à Contribuição Autárquica dos anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 
1999, em 31.12.1999, 31.11.2000, 31.12.2001, 31.12.2002, 31.12.2002 e 31.12.2003, respectivamente, 
sendo certo que resulta da factualidade provada nos autos que só com a citação para a execução fiscal 
em apreço, em 2005, a ora Recorrida tomou conhecimento da existência das liquidações;

6.ª  - Pretende a Ilustre Representante da Fazenda Pública sustentar que se a notificação não é 
necessária para tornar a liquidação eficaz então também não deverá ser condição necessária para evitar 
o decurso do prazo de caducidade;

7.ª  - Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão;
8.ª  - Quer a jurisprudência quer a doutrina são consentâneas em considerar que na contribuição 

autárquica, como nos demais impostos cuja competência para a liquidação pertence à própria Adminis-
tração Tributária, só a notificação ao contribuinte da liquidação efectuada dentro do prazo de caducidade, 
impede a preclusão do direito de liquidar o imposto (cf. neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 25.06.1997, proferido no recurso n.º 021553, Acórdãos do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, de 07.01.2003, proferido no recurso n.º 48/03, e de 15.02.2000, proferido no recurso 
n.º 1735/99, e PINTO FERNANDES e CARDOSO DOS SANTOS, em anotação ao artigo 21º do CCA, 
in Código da Contribuição Autárquica Anotado e Comentado, 1989, Editora Rei dos Livros, p. 116);

9.ª  - Com efeito, caso se julgasse desnecessária a notificação da liquidação de Contribuição Au-
tárquica para interromper o prazo de caducidade, o disposto no artigo 21º do CCA seria destituído de 
qualquer sentido, legitimando -se que a administração tributária efectuasse e notificasse liquidações de 
contribuição autárquica para lá do prazo de caducidade legalmente previsto;

10.ª  - Em suma, estando assente nos autos que a liquidação de contribuição autárquica ao sujeito 
passivo só foi levada ao seu conhecimento quando já estava ultrapassado o prazo de caducidade, com 
a citação em processo de reversão, fica irremediavelmente inquinada a legalidade do acto tributário, 
sendo totalmente despiciendo discutir se as liquidações eram ou não exigíveis durante o prazo de ca-
ducidade apesar de não notificadas;

11.ª  - Acresce ainda que as alegações da Ilustre Representante da Fazenda Pública encerram, salvo 
o devido respeito, um outro vício de raciocínio porquanto afirmam a desnecessidade das liquidações de 
contribuição autárquica, ao abrigo do disposto no artigo 23º, n.º 3, do CCA a contrario sensu, partindo 
do pressuposto de que as liquidações foram efectuadas dentro do prazo normal;

12.ª  - No entanto, as liquidações indevidamente emitidas à anterior proprietária e por isso ilegais 
não são susceptíveis de relevar para suportar a tempestividade do acto tributário;

13.ª  - O que resulta da matéria de facto provada é que a determinação da reversão contra o verda-
deiro sujeito passivo só veio a ocorrer em 2005, pelo que a única data que poderia relevar como data 
de efectivação das liquidações de Contribuição Autárquica seria a data do despacho que determinou a 
reversão, nunca as datas de emissão ao anterior proprietário das liquidações inválidas;

14.ª  - Logo, nem sequer se pode falar, no caso sub judice, na desnecessidade de notificação ao 
abrigo do disposto no artigo 23º, n.º 3, do CCA na medida em que inexistiram quaisquer liquidações 
validamente emitidas dentro do prazo normal;

15.ª  - Por último, mesmo que se considere plausível a interpretação que a Recorrente faz dos 
preceitos legais aplicáveis sub judice, no que não se concede e apenas por cautela de patrocínio se 
admite, ainda assim é de afastar tal interpretação normativa uma vez que padece de inconstituciona-
lidade material por violação dos princípios constitucionais da protecção da confiança e da segurança 
jurídica ínsitos no princípio constitucional do Estado de Direito Democrático, consagrado no artigo 2º 
da Constituição da Republica Portuguesa (CRP);
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16.º  - Com efeito, o artigo 21º, n.º 1, do CCA, e, bem assim, o artigo 45º, n.º 1, da LGT, conjugados 
com os artigos 23º, n.º 3, do CCA, e 158º, n.º 2, do CPPT, são inconstitucionais, por confronto com o 
artigo 2º da CRP, quando interpretados no sentido de que as liquidações de Contribuição Autárquica 
emitidas em nome do anterior possuidor, fruidor ou proprietário de prédio constituem facto impeditivo 
da caducidade do direito à liquidação de Contribuição Autárquica designadamente nas situações em 
que o verdadeiro sujeito passivo só venha a ser notificado/citado por reversão para a execução fiscal 
respectiva em data posterior ao terminus daquele prazo de caducidade;

17.ª  - Sendo assente que, no caso sub judice, a caducidade não foi impedida pela efectivação e 
notificação válidas do acto tributário, ao sujeito passivo, dentro do prazo legal, deve julgar -se impro-
cedente o recurso da Ilustre Representante da Fazenda Pública, mantendo -se a sentença recorrida;

18.ª  - Por outro lado, no que respeita às alegadas omissões por parte da Recorrida, cumpre notar 
que de acordo com a factualidade constante dos autos, logo em 1994, a então 3ª Repartição de Finan-
ças de Guimarães tomou conhecimento da aquisição dos imóveis em apreço aquando da liquidação do 
Imposto Municipal de Sisa;

19.ª  - Para além do mais, não impendia sobre a Recorrida, ao contrário do sustentado pela admi-
nistração tributária, qualquer obrigação declarativa, uma vez que a alínea i) do n.º 1 do artigo 14º do 
CCA só foi aditada pela Lei n.º 30 -C/2000, de 29 de Dezembro, e a redacção do preceito vigente à data 
dos factos impunha sim à administração tributária a actualização oficiosa da matriz predial quando 
tivesse conhecimento da transmissão dos prédios em virtude da liquidação da Sisa ou do Imposto Sobre 
as Sucessões e Doações;

20.ª  - De todo o modo, mesmo que existisse uma qualquer obrigação declarativa, no que não se 
concede, a omissão de tal obrigação não está legalmente prevista como causa impeditiva do decurso 
do prazo de caducidade como bem entendeu, aliás, o Tribunal Recorrido;

21.ª  - Por fim, tão -pouco assume relevância para o objecto dos autos o facto de a Recorrida não 
ter, por sua própria iniciativa, solicitado no Serviço de Finanças as notas de cobrança referentes aos 
tributos de acordo com o disposto n.º 3 do artigo 21º do CCA, uma vez que a omissão dessa diligência 
não comporta qualquer implicação ao nível do decurso do prazo de caducidade.

Termina pedindo que o recurso seja julgado improcedente, confirmando -se a sentença recorrida.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Questões a decidir:
Não ocorre a caducidade do direito à liquidação da contribuição autárquica (C.A.) dos anos de 

1994 a 1999, quando em 2005, o processo executivo que tinha sido instaurado com vista à cobrança 
dos respectivos valores, foi revertida contra a recorrida, nos termos do art. 158º n.º 2 do C.P.P.T.?

Tal é de entender assim, nos termos do art. 22º n.º 3 do C.CA., e de acordo com o previsto no 
seu art. 8º n.º 1?

Analisemos.
Segundo a Mm.ª juíza “a quo” e a recorrida, a caducidade já ocorreu por terem decorrido quanto 

aos anos de 1994 a 1998 e quanto ao ano de 1999 mais de 5 ou 4 anos desde o final do ano a que a 
C.A. respeita, nos termos, respectivamente, do disposto no art. 21º do C.C.A., na sua redacção inicial 
e no art. 45º nºs. 1 e 4 da L.G.T.

A Fazenda Pública defende o entendimento contrário com base em vários argumentos.
Por um lado, que, encontrando -se previsto no C.C.A. que seja apenas enviado um documento de 

cobrança, conforme previsto nos artigos 22º e 23º do C.C.A., que incumbia no caso à recorrida provi-
denciar pela sua obtenção, nunca aquela o tendo feito, e não sendo necessário proceder à sua notificação.

Por outro, que, sendo a recorrida a proprietária dos ditos imóveis desde 21 -9 -94, passou a ser o 
sujeito passivo do imposto.

Afigura -se que a aplicação da norma contida no art. 158º n.º 2 do C.P.P.T., com base na qual foi 
operada a reversão da execução, não pode deixar de levar tal em conta a necessidade de se obedecer 
ainda aos prazos de caducidade conforme referidos inicialmente e foi considerado na sentença recorrida.

Apesar de nessa norma se prever que, tendo os títulos sido processados em nome do anterior 
proprietário, o órgão de execução fiscal possa mandar citar o proprietário, mais se previu que apenas 
ocorresse, “sendo caso disso, segundo as leis tributárias”.

E quer parecer que a solução acima referida e que foi adoptada se impõe ainda pelas seguintes 
razões:

Apesar de se poder concordar não ser necessário proceder a notificação, no caso de liquidação, 
efectuada dentro do prazo normal, tal não parece ser o caso dos autos, em que se teve de proceder a 
correcção quanto ao devedor.

Aliás, ficou a constar na respectiva escritura de aquisição que o novo proprietário exibiu o co-
nhecimento de liquidação de sisa relativa à aquisição dos ditos prédios, conforme obrigação ao tempo 
prevista no art. 3º alínea c) do C.C.A..

Acresce que com a dita nota de cobrança quis -se ainda estabelecer um pressuposto de que depende 
a obrigação tributária, conforme é entendimento maioritário da doutrina.
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Por outro lado, parece ser de entender que a obrigação de liquidar é da administração tributá-
ria, sendo nesse contexto que hão -de ser entendidas as obrigações declarativas do contribuinte, cujo 
conteúdo, aliás, foi alterado no art. 14º n.º 1 alínea i) do C.C.A., pela Lei n.º 30-C/2000, de 29 -12, em 
termos de existir a partir de então um ónus específico do contribuinte de comunicar aquisição, para 
efeitos de contribuição autárquica.

Esta, bem como a sua anterior obrigação, são de considerar como meramente acessórias daquela 
outra da administração tributária.

Apesar da mesma ter sido originada em matéria contratual, havia outros mecanismos que per-
mitiriam assegurar que a dita correcção tivesse sido efectuada dentro do prazo normal de caducidade.

Seja como for, não se pode deixar de concordar com o que se refere na resposta apresentada pela 
recorrida, no sentido de que tal não ocorreu na lei ao tempo aplicável, nem tal passou a constar no dito 
art. 45º da L.G.T..

No sentido de que “os serviços competentes para lançar e liquidar os impostos podem liquidá -los, 
fora dos prazos normais estabelecidos”, mas dentro dos limites dos prazos de caducidade, de preclusão, 
ou de “decadenza”, do poder de liquidar, “faculdade de liquidação” ou direito de liquidar o imposto” 
se pronunciou o acórdão do S.T.A. de 11/11/81, publicado em Ac. Dout. XXI, pp. 809 e ss..

Trata -se de entendimento que parece ser transponível para o caso de contribuição autárquica, e que 
pode ser apreciado com base em impugnação – cfr. ainda ac. do S.T.A. de 20 -10 -2010, no proc. 01089/09.

Não tendo o mesmo sido observado no caso dos autos quanto à correcção a introduzir no que 
respeita ao sujeito passivo, parece resultar a improcedência do recurso interposto.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
a) No Serviço de Finanças de Guimarães foram instauradas execuções fiscais para cobrança de 

contribuição autárquica relativa aos anos de 1994 a 1999 e respeitante aos prédios inscritos na matriz 
predial da freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães sob os artigos 1244, 1245, 
1246, 1610, 1611, 1612 e 1613, contra Corais & Aguiar, Lda.

b) Servem de base a essas execuções as certidões de dívida que constam de fls. 19 a 29 e cujo 
teor aqui se dá por reproduzido.

c) Em 19 de Agosto de 2005, o Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães 2 determinou a reversão 
da execução contra a Impugnante, na qualidade de proprietária dos referidos prédios urbanos.

d) Por ofício datado de 22 de Agosto de 2005, foi a Impugnante citada para a execução.
e) No dia 21 de Setembro de 1994, através de escritura pública, a sociedade comercial “Corais & 

Aguiar, Limitada”, declarou vender à Tottaimo – Sociedade de Locação Financeira Imobiliária, S.A., 
hoje Totta Crédito Especializado – Instituição Financeira de Crédito, S.A., os prédios referidos na 
alínea a) pelo preço de PTE650.000.000$00, tendo esta aceite essa venda.

f) A presente impugnação foi apresentada em 18 de Novembro de 2005.
3.1. Enunciando como única questão a decidir a de saber se ocorreu a caducidade do direito à 

liquidação dos impostos aqui em causa, a sentença recorrida concluiu pela afirmativa, com a funda-
mentação seguinte:

 - De acordo com o disposto no art. 8º do CCA, o responsável pelo pagamento dos impostos aqui 
em questão era a impugnante, pois é a proprietária dos prédios em causa desde Setembro de 1994, tendo 
sido nesse pressuposto que a AT reverteu contra aquela a execução, inicialmente instaurada contra a 
sociedade comercial Corais & Aguiar, Lda., ao abrigo do art. 158º do CPPT.

 - Ora, visto o disposto nos arts. 21º do CCA e 45º da LGT e sendo a CA um imposto periódico, 
pode dizer -se que (tomando como referência o imposto relativo ao período mais recente  - ano de 1999) 
o prazo de caducidade do direito à liquidação terminou em 31/12/2003.

 - Mas como a impugnante, que é a contribuinte, só foi notificada das liquidações quando foi citada 
para a execução fiscal em 22/8/2005, tal notificação ocorreu depois de decorrido o prazo de caducidade do 
direito à liquidação, não sendo suficiente a notificação da anterior proprietária, para se ter por impedida 
a caducidade. É que não estamos perante uma responsabilidade subsidiária mas originária e, como tal, o 
que releva para impedir a caducidade é a notificação ou citação da pessoa contra quem reverte a execução 
nos termos do art. 158º do CPPT e não a daquela contra quem a foi originariamente dirigida a execução.

 - E a tal não obsta a circunstância de a impugnante não ter comunicado à AT a aquisição dos pré-
dios aqui em questão: por um lado, ainda que se considerasse que sobre a impugnante recaía o dever de 
comunicar a aquisição, a omissão dessa obrigação não está legalmente prevista como causa impeditiva 
do decurso do prazo de caducidade; por outro lado, nos termos do art. 14º n.º 3 alínea c) do CCA, recaía 
sobre a AT o dever de, oficiosamente, proceder à actualização da identidade dos proprietários sempre 
que tivesse conhecimento de uma transmissão para efeitos de sisa ou de imposto sobre sucessões e 
doações, sendo que quando da celebração da escritura e conforme nela se encontra exarado, foi exibido 
o conhecimento do imposto municipal de sisa emitido em 20/9/1994 na então 3ª RF de Guimarães e, 
portanto, a AT ficou em condições de poder exercer aquele dever oficioso.
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3.2. Discorda a recorrente argumentando que as liquidações de contribuição autárquica para 
gozarem de exigibilidade em processo de execução, não necessitam de ser notificadas ao sujeito pas-
sivo, dado que tal notificação apenas se impõe no caso de as liquidações terem ocorrido fora do prazo 
normal de liquidação ou tratando -se de liquidações adicionais, de acordo com o disposto nos arts. 22º 
e 23º da CCA, o que não acontece nos presentes autos e dado que, tendo a impugnante adquirido, em 
21/9/1994, os bens em causa nos autos e tendo, consequentemente, passado a ser o novo sujeito passivo 
do imposto (atenta a sua qualidade de proprietária), nos termos do art. 8º, n.º 1 do CCA, não comuni-
cou, como deveria, à AT esta alteração, pelo que as liquidações de CA continuaram a ser emitidas em 
nome da anterior proprietária.

E além disso, face ao disposto no art. 22º, n.º 3 do CCA, a impugnante também deveria ter soli-
citado no SF as notas de cobrança, referentes aos tributos, uma vez que não beneficiava de qualquer 
isenção, o que não fez.

3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se ocorreu a caducidade do direito à liquidação 
dos impostos impugnados.

Vejamos.
4.1. O n.º 1 do art. 21º do revogado CCA, dispunha, na redacção à data dos factos: «1. Só poderão 

ser efectuadas ou corrigidas liquidações, ainda que adicionais, nos 5 anos seguintes àquele a que a 
contribuição respeita».

Por sua vez, o art. 45º da LGT dispõe:
«1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
(...)
4. O prazo de caducidade conta -se, os impostos periódicos, a partir do termo do ano em que 

se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto 
tributário ocorreu».

4.2. Estão em causa, no presente caso, as liquidações de Contribuição Autárquica dos anos de 
1994 a 1999, relativa aos prédios identificados no Probatório.

E vem provado que a impugnante/recorrida é proprietária dos ditos prédios desde 21/9/1994, por 
os ter comprado à anterior proprietária, a sociedade comercial “Corais & Aguiar, Lda.”.

Ora, nos termos do art. 8º do revogado CCA, a contribuição era devida pelo proprietário do prédio 
em 31 de Dezembro do ano a que a mesma respeitasse (nº 1 desse normativo), presumindo -se proprie-
tário ou usufrutuário, para efeitos fiscais, quem, naquela data, como tal figurasse ou devesse figurar na 
matriz ou, na falta de inscrição, quem em tal data tivesse a posse do prédio.

Assim, o sujeito passivo do imposto cujas liquidações foram impugnadas era já a impugnante.
Todavia, para além de na alínea a) do n.º 1 do art. 20º do CCA se prever que as liquidações seriam 

oficiosamente revistas quando, por atraso na actualização das matrizes, a liquidação tivesse sido liqui-
dada em nome de outrem que não o sujeito passivo (do que parece resultar que nesse caso haveria lugar, 
por um lado, à anulação da contribuição indevidamente liquidada e, por outro, à liquidação em nome 
do verdadeiro sujeito passivo, (1) também o n.º 1 do art. 21º do mesmo CCA dispunha, sob a epígrafe 
«Caducidade do direito à liquidação», que «Só poderão ser efectuadas ou corrigidas liquidações, ainda 
que adicionais, nos cinco anos seguintes àquele a que a contribuição respeita.».

É certo que, no caso, tendo a AT instaurado a execução fiscal contra a sociedade Corais & Aguiar, 
Lda., veio a revertê -la contra a recorrida, ao abrigo do disposto no art. 158º do CPPT (cujo n.º 2 estatui 
que se nas execuções por impostos sobre a propriedade mobiliária ou imobiliária, se verificar que os 
títulos de cobrança foram processados em nome do antigo possuidor, fruidor ou proprietário, o funcio-
nário ou outra pessoa que deva realizar a citação informará quem foi o possuidor, fruidor ou proprietário 
dos bens durante o período a que respeita a divida exequenda, para que o órgão da execução fiscal o 
mande citar, se for caso disso, segundo as leis tributárias).

Porém, como se diz na sentença, tendo a recorrida sido notificada das liquidações apenas quando 
foi citada para a execução fiscal em 22/8/2005, estava, então, decorrido o prazo de caducidade do 
direito à liquidação, sendo que a eventual notificação da anterior proprietária não será suficiente para 
se ter por impedida a caducidade, à semelhança do que sucede nas situações de reversão contra os 
responsáveis subsidiários em que, como se sabe, é bastante para impedir a caducidade a notificação 
do responsável originário.

Com efeito, como refere o cons. Jorge de Sousa, (2) não se tratando de situações de responsabilidade 
subsidiária, mas, antes de responsabilidade originária «o que releva para efeitos de afastar a caducidade 
do direito de liquidação é a notificação ou citação da pessoa contra quem reverte a execução e não a 
daquela contra quem foi originariamente dirigida a execução.»

Por outro lado, também o referido n.º 2 deste art. 158º do CPPT não deixa de afirmar que o órgão 
da execução fiscal manda citar o proprietário dos bens, se for caso disso, «segundo as leis tributárias», 
sendo que, como aponta o MP, ainda que se entenda não ser necessário proceder à notificação da li-
quidação, no caso de esta ser efectuada dentro do prazo normal (cfr., aliás, a este respeito, o que se diz 
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no acórdão deste STA, de 20/10/2010, rec. n.º 01089/09) tal não parece ser o que sucedeu no caso dos 
autos, em que se teve de proceder a correcção quanto ao devedor.

E também não se vê que obste à questionada caducidade nem a circunstância de a recorrida não 
ter solicitado na RF a 2ª via da nota de cobrança (nº 3 do art. 22º do CCA), dado que a mesma não 
vale como notificação, (3) nem a circunstância de a mesma contribuinte não ter comunicado à AT a 
aquisição dos prédios aqui em questão, desde logo porque tal lhe não era (à data dos factos) imposto 
nas diversas alíneas do n.º 1 do art. 14º do CCA (só com a redacção introduzida neste normativo pela 
Lei n.º 30 -C/2000, de 29/12, é que foi aditada a alínea i) na qual se passou a estabelecer a obrigação 
de o contribuinte apresentar declaração, para efeitos de actualização da matriz, no prazo de 90 dias 
contados da verificação de uma mudança de proprietário, por ter ocorrido uma transmissão onerosa ou 
gratuita de um prédio ou parte de prédio), nem a omissão dessa obrigação (a existir) está legalmente 
prevista como causa impeditiva do decurso do prazo de caducidade, sendo que, ao invés, a lei impunha 
à AT o dever de proceder, oficiosamente, à actualização da identidade dos proprietários, usufrutuários e 
possuidores, sempre que tivesse conhecimento de uma transmissão para efeitos de sisa ou de imposto 
sobre as sucessões e doações (cfr. também o art. 183º do CSisa, então em vigor).

Ora, como salienta a sentença, aquando da celebração da escritura e conforme nela se encontra 
exarado, foi exibido o conhecimento do imposto municipal de sisa emitido em 20/9/1994 na então 
3ª RFinanças de Guimarães e, portanto, a AT ficou em condições de poder exercer aquele dever oficioso.

Concluindo, a sentença recorrida não padece do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, 
improcedendo, pois, todas as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) Cfr. Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, Código da Contribuição Autárquica, Anotado e Comentado, 2ª ed., Rei 
dos Livros, Comentário 2.2. ao art. 20º, p. 140.

(2) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e 
Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação 3 ao art. 158º, p. 102.

(3) No sentido de que o envio ao sujeito passivo, pelos serviços, da nota de cobrança referida no art. 22º do CCA pode 
considerar -se como acto preliminar e de que, dada a simplicidade e a falta de controle na respectiva emissão, a mesma não 
vincula o contribuinte nem vale como notificação, tendo por função chamar a atenção deste para a obrigação do pagamento e 
facultar -lhe os elementos necessários ao preenchimento da sua declaração de rendimentos na hipótese de ter prédios arrendados 
e da dedução da contribuição autárquica, sendo que, no caso de não recebimento do aviso poderá solicitar à RF, por escrito, 
uma 2ª via, de forma a efectuar o pagamento dentro do prazo legal, evitando, assim, os juros de mora e os demais acréscimos 
legais, cfr. Pinto Fernandes et al., loc. cit. p. 147. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução de sentença. Faculdade de requerer a remessa do processo ao órgão da 
Administração Tributária.

Sumário:

A obrigação da Administração Tributária de executar os julgados surge imediatamente 
com o trânsito em julgado da decisão judicial e não com a remessa, a requerimento 
do contribuinte, do processo para o serviço competente para a execução, sem pre-
juízo de ao mesmo ser concedida, no prazo de oito dias, a faculdade de requerer 
a remessa dos autos ao serviço de finanças competente no prazo de oito dias após 
o trânsito da decisão (artigo 146.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário).

Processo n.º 1015/11 -30.
Recorrente: VPC Portugal, Vendas por Correspondência, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – VPC – Portugal – Vendas por Correspondência, Lda, melhor identificada nos autos, vem 
recorrer para este Supremo Tribunal, do despacho do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que 
indeferiu o pedido de remessa do processo ao órgão da Administração Tributária, para proceder à exe-
cução espontânea da sentença de fls.311/327, a qual julgou procedente impugnação judicial deduzida 
pela recorrente contra indeferimento tácito de reclamação graciosa apresentada contra autoliquidação 
de IVA (Maio 2004), no montante de € 11 856,63 respeitante a ofertas de pequeno valor a clientes, por 
sentença com trânsito em julgado com o seguinte dispositivo:

 -anulação da autoliquidação de imposto impugnada
 -condenação da Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios, contados desde a data 

do pagamento indevido até à data em que vier a ser emitida nota de crédito (sentença)
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. Assiste razão à Recorrente, pelo que:
II. Os termos em que o Tribunal a quo julgou a pretensão da Recorrente são ilegais.
III. Estabelece o n.º 2 do art.º 146.º do CPPT que “O prazo de execução espontânea de sentenças 

e acórdãos dos tribunais tributários conta -se a partir da data em que o processo tiver sido remetido ao 
órgão da administração tributária competente para a execução, podendo o interessado requerer a remessa 
no prazo de oito dias após o trânsito em julgado da decisão.”

IV. Do cotejo entre as normas contidas no n.º 2 do art.º 146.º do CPPT e no art.º 100.º da LGT, 
proveio a divergência doutrinal e jurisprudencial a que alude o Douto Despacho Recorrido, respeitante 
à determinação do momento a partir do qual deve contar -se o prazo para que a Administração Tributária 
execute espontaneamente a sentença anulatória de uma liquidação.

V. Para dirimir a presente quaestio, opõem -se duas teses: uma segundo a qual o prazo para a 
Administração Tributária executar espontaneamente a sentença contar -se -ia a partir do seu trânsito 
em julgado; e uma outra que entende que (i) o prazo para que a Administração Tributária execute 
espontaneamente a sentença anulatória de uma liquidação só se iniciaria com a remessa do processo 
para o Serviço de Finanças competente para a sua execução; (ii) uma vez que a remessa do processo 
ao Serviço de Finanças competente pode ser requerida pelo interessado, no prazo de oito dias após o 
trânsito em julgado da decisão, esta não poderia ocorrer oficiosamente; (iii) Decorrido estes último 
prazo, o interessado perderia o direito a requerer a execução do julgado.

VI. O Tribunal a quo, alicerçando -se na primeira teoria enunciada, indeferiu o requerido pela 
Recorrente, concluindo não ser “necessário o envio do processo à Administração Tributária” para que 
esta execute espontaneamente a decisão.

VII. A Recorrente concorda com a obrigatoriedade de execução espontânea da sentença por parte 
do competente Serviço de Finanças.

VIII. Solução que, no entendimento da Recorrente não poderia ser outra, face ao estatuído no 
art.º 100.º da LGT e no art.º 170.º do CPTA.

IX. Não é pretensão da Recorrente discutir a (in)constitucionalidade da norma contida no n.º 2 
do art.º 146.º do CPPT, tanto no que concerne à possibilidade de esta fazer depender (ou não) de Re-
querimento de interessado a obrigação de a Administração Tributária executar o acto, como à eventual 
criação (ou não) de uma dilação para a constituição da obrigação de a Administração Tributária dar 
execução ao julgado.

X. O que aqui está em causa é determinar se poderia a Recorrente requerer a remessa do processo 
ao competente Serviço de Finanças de Lisboa e se esta pretensão poderia e deveria ter sido deferida 
pelo Tribunal a quo.

XI. A referida remessa deverá ocorrer por ao presente caso ser aplicável o disposto no n.º 2 do 
artº 146º do CPPT, uma vez que nos encontramos perante uma situação em que procedem as razões 
justificativas de tal regime.

XII. Estabelece ainda o n.º 2 do art.º 33.º do CPPT que “O disposto no número anterior [arquivo 
dos processos administrativos e judiciais concluídos] não prejudica a obrigação de remessa dos processos 
concluídos ao órgão da administração tributária competente para a execução da sentença ou acórdão, 
nos termos previstos neste Código.” (comentário nosso).

XIII. O Douto Despacho Recorrido, ao indeferir a remessa do processo ao competente órgão da 
Administração Tributária, e viola o disposto no n.º 2 do art.º 146.º e no n.º 2 do art.º 33º, ambos do 
CPPT, ao fazer uma incorrecta interpretação e aplicação dos mesmos.

XIV. Nunca se refere a doutrina e a jurisprudência, seguidas pelo Tribunal a quo, impossibilidade 
de o interessado apresentar o referido Requerimento de remessa, na senda do estatuído no n.º 2 do 
art.º 146.º do CPPT, ou que, uma vez apresentado, deverá o mesmo ser indeferido, tal como sucedeu 
no presente caso.

XV. Esta refere sempre e apenas que não há necessidade de apresentação do referido Requeri-
mento.
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XVI. Independentemente ou para além do estabelecido no n.º 2 do art.º 146.º do CPPT, sempre 
deverá o Tribunal a quo remeter o processo ao competente Serviço de Finanças Lisboa, em cumprimento 
do estabelecido no n.º 2 do art.º 33º do CPPT.

XVII. O Douto Despacho Recorrido viola, assim, as disposições legais aplicáveis ao caso sub 
judice, não fazendo correcta aplicação do Direito ao presente caso, pelo que merece reforma, devendo o 
mesmo ser substituído por outro que ordene a remessa do processo ao competente Serviço de Finanças 
de Lisboa.»

2. – Não foram apresentadas contra alegações.
3 - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso 

com o fundamento de que a interpretação da norma do artº 146º, n.º 2 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário não pode ser impeditiva da faculdade de o interessado requerer a remessa do 
processo ao órgão da administração tributária competente para a execução, a qual é sustentada em 
segmento inequívoco da norma interpretada e disposição imperativa aplicável aos processos pendentes, 
estabelecendo a obrigação de remessa do processo (art.33º nº2 CPPT aditamento introduzido pelo DL 
n.º 238/2006, 20 Dezembro).

4. – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4.1 É o seguinte o teor do despacho recorrido (fls. 336):
«A impugnante vem requerer a remessa do processo ao órgão da Administração Tributária com-

petente, nos termos do artº 146.º, n.º 2, do CPPT, para efeitos de execução espontânea da sentença.
Nos termos do art.º 100.º, da LGT, a administração tributária está obrigada, em caso de proce-

dência total ou parcial de reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à 
imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo 
o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da 
decisão”, determinando o art.º 102.º, do mesmo diploma, que se aplicam as normas do CPTA, ao nível 
das execuções de sentenças.

Por seu turno, o artº 175.º, do CPTA, define o prazo de três meses para cumprimento do dever 
de executar, por parte da Administração.

Considerando a prevalência da LGT sobre o CPPT (art. art.º 1.º, do CPPT), a execução espon-
tânea das sentenças de impugnação é obrigatória a partir da respectiva notificação à Administração 
Tributária, nos termos referidos supra, não sendo necessário o envio do processo à Administração 
Tributária para tal efeito (].L. de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, VoI. I, 
5ª Edição, pp. 1046 a 1049).

Face ao exposto, indefere -se o requerido».
4.2 A questão sob recurso consiste em saber se o despacho recorrido (a fls. 336) enferma de 

ilegalidade por ter indeferido a pretensão da recorrente em remeter o processo, transitada em julgado 
a sentença que julgou procedente a impugnação judicial, ao serviço de Finanças competente para a 
execução espontânea da sentença.

Como se vê de fls. 336 a decisão recorrida indeferiu a requerida remessa aos serviços de finanças 
com base no pressuposto de que a execução espontânea das sentenças de impugnação é obrigatória 
a partir da respectiva notificação à Administração Tributária, nos termos dos arts. 100º da Lei Geral 
Tributária e 175º do CPTA, não sendo necessário o envio do processo à Administração Tributária para 
tal efeito.

O que a recorrente sustenta é que, ainda assim, teria faculdade de requerer a remessa do processo 
ao competente Serviço de Finanças de Lisboa e que esta pretensão poderia e deveria ter sido deferida 
pelo Tribunal a quo, face à redacção do artº 146º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

A nosso ver assiste -lhe razão.
Com efeito estabelece o artº 146º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário que o 

prazo de execução espontânea das sentenças e acórdãos dos tribunais tributários se conta a partir da 
data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da administração tributária competente para a 
execução, podendo o interessado requerer a remessa no prazo de oito dias após o trânsito em julgado 
da decisão.

A Jurisprudência desta secção tem entendido que esta norma deve ser considerada apenas para os 
efeitos de contagem do prazo para requerer a execução do julgado pois que, constituindo lex scripta, 
os interessados não deverão ser prejudicados em matéria de prazos para a utilização dos seus meios de 
defesa por confiarem no que dispõe a lei tributária.

E também neste sentido refere Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo 
Tributário anotado, 6ª ed., vol. II, pag. 530, que «por força do principio da confiança, ínsito na ideia 
de Estado de Direito democrático, o contribuinte não poderá ser prejudicado, vendo caducado o seu 
direito, pelo facto de observar directamente o que resulta da lei.

Para os demais efeitos o Supremo Tribunal Administrativo tem considerado o n.º 2 do art. 146.º do 
CPPT inconstitucional por evidenciar uma dimensão materialmente violadora do n.º 2 do artigo 205.º 
da CRP (“As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades publicas e privadas e pre-
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valecem sobre as de quaisquer outra autoridades”), posto que à face deste imperativo constitucional, 
uma vez transitadas, as decisões são de imediata execução obrigatória, não dependendo de qualquer 
requerimento do interessado.  - cfr., neste sentido, os Acórdãos 17.06.2009, recurso 73/09, de 3.12. 2008, 
rec. n.º 570A/08 (do Pleno) e de 19.03.2009, rec. n.º 983/08 todos in www.dgsi.pt.

Porém, como bem refere o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
a citada interpretação da norma do artº 146º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário 
não pode ser impeditiva da faculdade de o interessado requerer a remessa do processo ao órgão da 
administração tributária competente para a execução.

Com efeito avulta do texto da lei e também da referida jurisprudência, que aliás sufragamos, a 
interpretação de que o interessado, embora não tenha o dever, tem a faculdade de requerer a remessa 
dos autos  - cf. Acórdão 73/09 citado.

Tanto mais que a utilização da expressão «poderá» exprime de forma clara o carácter facultativo 
da apresentação do requerimento, até para suprir suprimento de eventual inércia do tribunal no envio 
espontâneo do processo, e isto sem prejuízo do dever de remessa oficiosa.

A interpretação adequada da referida preceito é, pois, a de que o prazo para que a Administra-
ção Fiscal dê cumprimento espontâneo às decisões dos tribunais se inicia com o trânsito em julgado 
(artº 100º da Lei Geral Tributária) e não com a remessa do processo, sem prejuízo de ao interessado 
ser concedida a faculdade de requerer a remessa dos autos ao serviço de finanças competente no prazo 
de oito dias após o trânsito da decisão.

A decisão recorrida que assim não entendeu deve, por isso, ser revogada, julgando -se procedente 
o recurso.

5. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando o despacho 
recorrido e determinando de remessa do processo ao Serviço de Finanças competente para a execução 
espontânea da sentença.

Sem custas, dado que a Fazenda Pública não contra -alegou.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Falsidade do título executivo.

Sumário:

 I — A falsidade do título executivo, a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, é apenas a que resulta de desconformidade entre o título executivo e 
a base fáctico -documental cuja atestação nele se exprime, declarando -se nele o 
que na realidade não foi praticado pelo oficial público ou se não passou de modo 
a poder ser objecto das percepções do oficial público.

 II — Por isso, a falsidade do documento não se confunde com a inexistência da obri-
gação nele materializada ou incorporada.

Processo n.º 1099/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Cruz & Companhia, Lda, com sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a oposição que deduziu à execução 
fiscal n.º 2704200701001558 que corre termos nos Serviços de Finanças de Tondela para cobrança de 
taxas de promoção e juros de mora relativos ao período de Maio a Agosto de 2006.
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Nas alegações, conclui o seguinte:
s) O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, não tendo sido, alegadamente, invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no n.º 1 do artigo 204º do CPPT.

b) A pretensão de oposição à execução da Cruz & Companhia respeita o elenco taxativo do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, razão 
pela qual não é manifesta a sua improcedência.

c) Na petição de oposição que dá causa aos presentes autos  - entre outros vícios e nulidades então 
apontadas pela Cruz & Companhia foi invocada a falsidade do título executivo que subjaz aos autos de 
execução (cf. artigos 18 a 28 da petição inicial).

d) Esse fundamento é, desde logo, expressamente enquadrável numa das alíneas do n.º 1 do 
artigo 204º do CPPT, em concreto, na respectiva alínea c).

e) Nos presentes autos ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental que este exprime, que pode influir nos termos da execução.

f) Ao julgar que, in casu, se verifica fundamento manifestamente improcedente e erro na forma 
de processo, o Tribunal a quo violou o disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea c) do CPPT.

1.2 Nas contra -alegações o Instituto da Vinha e do Vinho, concluiu o seguinte:
a) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fis-

cal n.º 2704 2007 01001558, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de 
€ 222.804,92 devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a falsidade do título executivo.

b) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a petição 
inicial de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de rejeição liminar por “não ter sido alegado 
algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204º, e, ou, de ser “manifesta a improcedência” 
 - nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do citado artigo 209.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário»  - cfr. sentença recorrida (cit.).

c) De acordo com a legislação aplicável, a taxa de promoção deve ser paga até ao último dia do 
mês seguinte àquele em que a taxa se torna exigível, mediante o preenchimento e entrega mensal no 
IVV do impresso de autoliquidação, aprovado pelo próprio IVV, o impresso Modelo 98 (clr. artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio).

d) É a Recorrente  - e não o IVV, ora Recorrido  - quem autoliquida e procede ao pagamento das 
taxas de promoção devidas ao IVV nos termos legais, declarando, no impresso Modelo 98, qual a na-
tureza a natureza dos produtos vínicos que produz/comercializa para efeitos da determinação da taxa 
aplicável.

e) Sendo a declaração, liquidação e pagamento dos tributos em apreço da inteira responsabilidade 
da ora Recorrente, se as afirmações constantes do título executivo são falsas (designadamente quanto 
à categoria dos produtos sujeitos ou isentos da taxa de promoção), deve -o a ora Recorrente às suas 
próprias declarações, já que o IVV se limitou a constatar os valores em dívida por esta inscritos nos 
impressos de autoliquidação que entregou.

f) Como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais superiores «a falsidade do título executivo, 
fundamento de oposição à execução fiscal vertido na alínea c) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, é a 
que decorre da discrepância entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de co-
brança que nele se diz estarem -lhe subjacentes» (Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 2010, proferido 
no recurso n.” 0667/09).

g) In casu, os valores em dívida foram apurados relativamente aos impressos modelo 98 emitidos 
pela Recorrente, nos meses de Maio a Agosto de 2007 (cfr. doc. n.” 2 junto à contestação), pelo que 
inexiste qualquer desconformidade entre o teor do título executivo e a base fáctica documental cuja 
atestação nele se exprime, pelo que se tem por respeitado o disposto no artigo 372.º, n.º 2 do Cc.

h) Ainda que assim não se entendesse, nos termos do artigo 204.º, n.º 1, alínea c) do CPPT, só é 
fundamento de oposição à execução a falsidade do título executivo «quando possa influir nos termos 
da execução» a qual deverá ser aferida «em função da actuação da entidade que dirige o processo de 
execução fiscal deve desenvolver (como, por exemplo, o montante dos bens a penhorar)» devendo 
ainda ser apreciada «na perspectiva do executado e as possibilidades que a lei lhe confere, de forma a 
entender -se que tal influência ocorre sempre que possam ser afectados os seus direitos de defesa (por 
exemplo, a indicação errada da proveniência da dívida, que pode afectar a possibilidade de serem in-
vocados fundamentos de oposição à execução, como estar paga a obrigação tributária, estar prescrita 
ou haver duplicação de colecta», o que não sucede in casu  - cfr. Jorge Lopes de Sousa, (Lisboa, 2007) 
S, Código de Procedimento e de Processo Tributário, II Volume, p. 358, (cit.).

i) É notória a inexistência de fundamento para a dedução da presente oposição, pelo que a sentença 
recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida.

1.3. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. Dá -se por reproduzido o teor dos documentos constantes de fls. 31 a 71 dos autos.
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3. Considerando as conclusões formuladas pela recorrente nas respectivas alegações, são dois os 
pontos da sua discordância com a sentença recorrida: (i) a falsidade do título executivo é um dos funda-
mentos de oposição à execução fiscal, expressamente enquadrável na alínea c) do artigo 204º do CPPT, 
pelo que não existe erro na forma de processo; (ii) existe desconformidade entre o título executivo e a 
base fáctico -documental que ele exprime, susceptível de influir nos termos da execução.

Relativamente à primeira questão, a argumentação da recorrente está desfocada daquilo que na 
verdade se decidiu na sentença recorrida. Em parte alguma se disse que a falsidade do título execu-
tivo não é fundamento da oposição. Bem pelo contrário, aí se diz que «a falsidade do título constitui 
fundamento de oposição à execução fiscal quando possa influir nos termos da execução – nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 204º do Código de Procedimento e de Processo Tributário». Quando a 
sentença alude ao “erro na forma de processo” fá -lo reportando -se a outros fundamentos da oposição 
invocados pela recorrente, como a falta de requisitos essenciais do título, em que se diz que deveria ter 
sido deduzida perante o órgão de execução fiscal, ou sobre a validade do acto administrativo contido 
na notificação aludida no título, que só pode ser objecto de impugnação.

Em relação à falsidade do título, a sentença conheceu do mérito, concluindo que, para efeitos de 
oposição, a falsidade consiste na discordância entre os seus termos formais e a realidade do acto de 
liquidação, o que não se verifica no caso, já que a recorrente não alega sequer que a certidão da dívida 
sofra de alguma discrepância entre os seus termos e o teor do acto administrativo subjacente.

Portanto, a questão fulcral em recurso consiste em saber se ocorre a falsidade do título executivo 
que a recorrente alegou como fundamento da oposição à execução fiscal que contra si corre nos Ser-
viços de Finanças de Tondela.

Ora, esta questão já foi decidida neste Tribunal em processos em que as partes e os fundamen-
tos invocados são em tudo iguais ao presente. Com efeito, nos recentes acórdãos de 21/3/2012 (rec. 
n.º 1119/11) e de 26/4/2012, (rec. n.º 1058/11), considerou -se que a argumentação da recorrente tem a 
ver com a inexistência de facto tributário, ilegalidade que deve ser invocada em impugnação judicial, e 
não com a falsidade do titulo, uma vez que esta falsidade consiste na desconformidade do seu conteúdo 
face à realidade certificada, «não sendo falso o titulo que reflecte correctamente o suporte de onde foi 
extraído, ainda que o conteúdo desse suporte seja, porventura, inverídico».

E efectivamente, assim é.
Diz a recorrente nas suas alegações de recurso: “(…) Pois que a certidão dada à execução pelo 

IVV e que serve de título aos presentes autos de execução peremptoriamente afirma que «o vinho em 
causa foi movimentado sem ter sido paga a taxa de promoção devida ao IVV». Ora, tal como apontado 
pela CRUZ & COMPANHIA na petição que dá causa aos presentes autos, «o título executivo emanado 
do IVV atesta como tendo sido objecto da sua percepção factos que na realidade não o foram. De 
parte nenhuma do processo administrativo é lícito retirar a conclusão constante do título executivo 
segundo a qual «o vinho em causa foi movimentado sem ter sido paga a taxa de promoção devida ao 
Instituto da Vinha e do Vinho [...] Não há no processo administrativo qualquer evidência de que o 
vinho em falta tenha sido comercializado com destino a consumo. O que origina, ao menos, a dúvida 
fundada sobre se não se trata, conforme a oponente afirma, de vinho expedido para o mercado único 
como matéria -prima. (…).”

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, a falsidade do título executivo, quando possa 
influir nos termos da execução, é fundamento da oposição à execução. Todavia, segundo o entendimento 
que vem sido feito pela jurisprudência do STA, a falsidade do título executivo, a que se refere esta 
norma é apenas a que resulta de desconformidade entre o título executivo e a base fáctico -documental 
cuja atestação nele se exprime (cfr. ac. do STA de 13/1/2010, rec. n.º 0667/09).

Ora, naquele discurso, o que a recorrente vem dizer é que em parte nenhuma do processo admi-
nistrativo é licito retirar a conclusão constante do titulo executivo segundo o qual o vinho em causa foi 
movimentado sem ter sido paga a taxa de promoção devida ao IVV e que não há no processo adminis-
trativo qualquer evidência de que o vinho em falta tenha sido comercializado com destino a consumo. 
Mas isto tem que ver tão só com hipotética inexistência do facto tributário, ilegalidade que, a existir, 
se enquadra na impugnação judicial e não nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Diz o n.º 2 do artigo 372º do Código Civil que «o documento é falso, quando nele se atesta como 
tendo sido objecto da percepção da autoridade ou oficial público qualquer facto que na realidade se 
não verificou, ou como tendo sido praticado pela entidade responsável qualquer acto que na realidade 
o não foi». Como se vê, o conceito de falsidade do documento resume -se em se declarar nele o que 
na realidade não foi praticado pelo oficial público ou se não passou de modo a poder ser objecto das 
percepções do oficial público.

O título executivo é inequivocamente um documento escrito, ou seja, um objecto representativo 
duma declaração, que constitui prova legal para fins executivos (cfr. arts. 362º, 371º e 376º, n.º 2 do 
CCv), tendo a declaração nele representada por objecto o facto constitutivo do direito de crédito. Tal 
documento dá corpo a um direito exequível, mas, enquanto título, goza de autonomia relativamente à 
obrigação exequenda, que não pode, em princípio, ser questionada na acção executiva.
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Ora, a recorrente considera que no processo administrativo não há qualquer evidência de que o 
vinho em falta tenha sido comercializado com destino a consumo e por isso mesmo o título execu-
tivo é falso quanto a esse facto. Mas, a falsidade do documento não se confunde com a inexistência 
da obrigação nele materializada ou incorporada. A falsidade é a formação do documento de maneira 
diferente da verdade. E sobre isso nenhum facto foi invocado, designadamente que o título é forjado, 
que o seu contexto, data ou assinatura, são viciados, ou que a entidade emitente não atesta com verdade 
os factos de que se apercebe, existindo desconformidade entre o título e os conhecimentos ou outros 
instrumentos de cobrança que nele se referem. Se não há prova que o vinho se destinou ao consumo, 
então o acto tributário incorporado no título padece de erro nos pressupostos de facto. Mas, não se 
pode dizer que a alegada divergência entre a realidade e o acto tributário que está subjacente aos ins-
trumentos de cobrança constitui falsidade do título. Tal alegação, a comprovar -se, constituir vício não 
do título, mas do acto de liquidação subjacente àqueles instrumentos, afectando a sua legalidade, por 
erro nos pressupostos de facto.

Ante o que fica dito, podemos concluir que o recurso é de improceder.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso excepcional de revista (artigo 150.º do CPTA). Inadmissibilidade de recla-
mação para a conferência do acórdão que não admitiu o recurso. Nulidade por 
omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Da conjugação do disposto no artigo 150.º do CPTA com o artigo 700.º, n.º 3 do 
CPC resulta que não é admissível reclamação para a conferência do acórdão que 
não admitiu o recurso previsto naquela norma.

 II — Cabendo ao recorrente invocar os requisitos para a admissão do recurso, não 
sofre de omissão de pronúncia o acórdão que não admitiu o recurso previsto no 
artigo 150.º do CPTA, invocando que o recorrente não provou os respectivos 
requisitos e que as questões por ele suscitadas não se adivinhavam de relevância 
jurídica e social, nem se considerava necessário o recurso para a melhor aplicação 
do direito.

Processo n.º 1108/11 -30.
Recorrente: Vítor Manuel Soares dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.Notificado do acórdão deste Supremo Tribunal de 07.03.2012, que não admitiu o recurso por 
si interposto ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, do acórdão do TCA Sul de 14.06.2011 (v. 
fls. 1316 e segs.), veio o recorrente reclamar para a conferência de juízes com fundamento em manifesta 
omissão de pronúncia e da verificação dos pressupostos do recurso de revista.

2. Invocou o recorrente a seguinte argumentação:
A questão material controvertida a decidir no Acórdão do TCA Sul era a de saber se existe facto 

tributável, se é devido certo imposto que foi liquidado à luz dos valores do dever de provar e do justo 
ponto de equilíbrio entre tal dever, que compete à administração fiscal segundo as regras gerais e es-
peciais de direito tributário, e o dever de colaborar do contribuinte na descoberta da verdade material.

Questão relativamente à qual a recorrente lançou mão do recurso de revista, tendo, para preen-
chimento dos respetivos pressupostos, invocado sucessivamente:

 - A injusta e ilegal inversão do dever de provar os factos que o TCA realiza na sua decisão  - em clara 
violação dos artigos 58.º, 75.º, 77.º e 99.º da LGT, artigo 78.º do CPT, artigo 56.º do CPA, artigo 266.º 
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da CRP e artigos 266.º n.º 2 da CRP e 55.º da LGT e artigo 32.º do RCPIT  - Regime Complementar do 
Procedimento de Inspeção Tributária invocando expressamente que uma coisa é perda de presunção da 
veracidade das declarações, outra é a inversão do ónus da prova em direito tributário;

 - A não aplicação do regime emergente do artigo 100.º do CPPT, no qual se exige que, na au-
sência dessa inequívoca demonstração da existência e quantificação de certo facto tributário, se está 
inelutavelmente perante dúvida fundada que deve ser valorada a favor dos contribuintes, conduzindo 
à anulação do ato tributário impugnado (cfr. CPPT anotado, 2ª edição, nota 4 ao artigo 115º, pág. 497), 
o que não foi feito, em crassa violação do direito;

 - A aceitação implícita que o acórdão do TCA SUL realiza, segundo a qual, por consequência da 
alegada inversão do ónus da prova, todos os identificados movimentos ou disponibilidades financeiras 
detetadas constituem rendimento sujeito a IRS, tal como foi decidido pela administração fiscal, sem 
curar de inquirir se esses são verdadeiros rendimentos ou meramente capital e sem responder à questão 
de saber se tais valores são rendimentos, então onde está o capital que os gerou;

 - A invocação da inconstitucionalidade da norma da alínea h) ou da alínea p) do n.º 2 dos artigos 5.º 
do CIRS, dos artigos 4.º, 5.º, 7.º e 8.º, 55.º, 58º, 59.º, 74º, 76º e 77.º da LGT, e 5.º, 6.º e 32.º do RCPIT, 
do artigo 56.º CPA e dos artigos 100.º e 115.º do CPPT quando interpretadas no sentido de que se 
permite a inversão do ónus da prova, a tributação de meros movimentos financeiros sem se conhecer 
se são tratos ou vantagens económicas, se eles dizem respeito a movimentos de capitais detidos ou a 
rendimentos obtidos, com a consequente violação dos artigos 103.º, 266.º e 268.º da CRP que estabe-
lecem, respetivamente, a desobrigação de pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da 
constituição ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei, do dever de prossecução do 
interesse público no respeito pêlos interesses legalmente constituídos dos cidadãos, incluindo o dever 
de respeito pela obrigação de estabelecer a capacidade do sujeito de forma clara e fundamentada, e 
prescrevem o direito de reagir, incluindo o direito de reclamar ou impugnar e obter a tutela jurisdicional 
efetiva desses direitos;

 - A violação dever de imparcialidade que deve nortear a atividade materializada pela administra-
ção fiscal e acolhida no Acórdão em causa por virtude do acolhimento de um resultado interpretativo 
que é manifestamente perigoso para a ordem de valores instituída, plasmada nos artigos 4.º, 5.º, 7.º e 
8.º da LGT, de que resulta ainda violação de lei, por direta violação do dever de realizar as diligências 
necessárias à satisfação do interesse público e à descoberta da verdade material, que recai sobre que 
os invoca e não é susceptível de ser invertido, conforme resulta ainda dos artigos 266º  - n.º 1 da CRP 
e 55º da LGT e do dever de imparcialidade que deve nortear a atividade  - art.º 266º  - n.º 2 da CRP e 
55º da LGT;

Aspetos que constituíram o fundamento essencial e estruturante do recurso de Revista interposto 
pelo Reclamante e que deveriam ter sido objeto de avaliação para efeitos de determinação da verificação 
dos seus pressupostos específicos.

Os quais, contudo, não foram objeto de relevo na decisão tomada pela formação de Juízes cons-
tituída para o apreciar, na medida em que a mesma se queda por considerandos de ordem geral não 
provados nem especificados sobre os pressupostos do recurso, como se pode ver a fls. 10 ao firmar que o 
primeiro requisito se considera verificado quando “se verificar uma relevância prática que tenha como 
ponto obrigatório de referência o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista... de modo a 
ultrapassar os limites da situação singular e não uma mera relevância teórica medida pelo exercício 
intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas.”

Ou a fls. 11 quando se afirma que a enunciação das questões, por si só, “não lhe atribui relevância 
social pela necessidade de o STA a apreciar, tendo em vista uma melhor apreciação do direito.”

Concluindo a fls. 12 que “a questão da dúvida sobre a existência do facto tributário e a distinção 
entre disponibilidade financeira dos meios de liquidez e rendimento sujeito a tributação” não pode ser 
apreciada em sede do presente recurso.

Ao decidir como o faz, o coletivo desenvolve um conceito abstrato sobre o objeto do recurso de 
Revista, que no caso permite na prática decidir sobre a sua não admissibilidade sem sopesar a relevância 
jurídica ou social dos fundamentos concretamente invocados pelo reclamante.

E, com isso, incorre em omissão de pronúncia concreta sobre a tal relevância jurídica ou social dos 
comportamentos exatos dos órgãos intervenientes, na interpretação de normas e factos, nas assunções 
e nas conclusões por eles extraídas sobre questões tão transversais como as de saber como articular o 
ónus de provar, como agir em caso de dúvida fundada, qual a relevância a dar à manifesta confusão 
entre os conceitos de rendimento e capital ou liquidez.

Omite ainda tal pronúncia quando deixa de relevar tais questões à luz do pressuposto ‘’melhor 
aplicação do direito” constante no artigo 150.º, n.º 1 do CPTA.

Será que tais crassamente erradas e violadoras interpretações de normas e valores fundamentais 
de normas e factos não são de molde a justificar que seja necessária uma melhor aplicação do direito?

Será que as assunções e as conclusões extraídas sobre como articular o ónus de provar entre as 
partes não são de molde a justificar que seja necessária uma melhor aplicação do direito?
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Será que a dúvida fundada sobre factos não é de molde a justificar que seja necessária uma melhor 
aplicação do direito?

Será, finalmente, que manifesta confusão entre os conceitos de rendimento e capital ou liquidez, 
não é de molde a justificar que seja necessária uma melhor aplicação do direito?

Nada na reclamada decisão nos diz que foi realizada essa avaliação concreta seja na perspetiva 
da relevância jurídica ou social dessas questões seja na da necessidade de tornar mais clara a aplicação 
do direito.

Por outro lado, uma análise cuidada e prudente há -de reconhecer que a dilucidação das enunciadas 
questões em crise são jurídica e socialmente relevantes não apenas para o Reclamante mas para também 
para a pluralidade de situações onde essas mesmas questões controvertidas se suscitem.

Porquanto da sua exata conformação à luz do direito depende a sujeição ou a não sujeição dos 
sujeitos de direito a um encargo financeiro e patrimonial desagradável como manifestamente o é o 
imposto.

O que se revela uma questão fulcral para generalidade dos cidadãos e demais agentes económicos, 
que impacta com a paz social, com a crença nas instituições e com a sua capacidade para realizar uma 
tributação justa, em linha com a capacidade contributiva revelada.

De modo que o sentido que se deve dar a tais normas e regimes jurídicos não é apenas do inte-
resse específico do reclamante, mas, atenta a essencialidade dos valores e interesses com que impacta 
na vida e a frequência com que se verifica, se torna matéria da maior relevância social e jurídica que 
carece de ser esclarecida para prevenir interpretações futuras semelhantes, claramente violadoras de 
interesses gerais da comunidade.

Pelo que em consciência, o Venerando STA, enquanto órgão de soberania e agente superior da 
Justiça tem a responsabilidade direta de a apreciar.

Pelo que assim se demonstra haver ocorrido uma insuficiente avaliação dos fundamentos do 
recurso de Revista à luz dos pressupostos típicos do recurso de revista e, por consequência, omissão 
sobre tais fundamentos geradora de nulidade da decisão coletiva de que se reclama.

Pelo que se verifica a nulidade da decisão coletiva, por omissão de pronúncia, se o Juiz não consi-
derou e decidiu as questões que concretamente lhe foram colocadas, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário [cfr. também a alínea b) do n.º 1 do artigo 688.º 
do Código de Processo Civil] e 150.º do CPTA  - a sentença que, de modo nenhum, se pronuncia sobre 
as questões suscitadas na petição de recurso (cfr. por todos o Ac. do STA de 15.4.2009, Proc. 063/09).

A qual é, assim passível de censura devendo ser declarada nula.
Nestes termos e nos mais de direito, deve a presente reclamação ser totalmente procedente, por 

provada, devendo declarar -se nula com os invocados fundamentos de omissão de pronúncia com todas 
as consequências, e ser aceite recurso de Revista interposto, por ser o meio próprio em virtude de estar 
em causa a apreciação de questões que, pela sua relevância jurídica ou social, se revestem de impor-
tância fundamental e/ou porque a admissão do recurso é clara e manifestamente necessária para uma 
melhor aplicação do direito, como se provou.

3. São duas as questões a apreciar no presente requerimento:
 - a da admissibilidade de reclamação para a conferência;
 - a da nulidade do acórdão proferido em 07.03 2012.
3.1. Comecemos pela 1ª questão.
Conforme acima referido, o recorrente veio reclamar para a conferência de juízes com fundamento 

em manifesta omissão de pronúncia e da verificação dos pressupostos do recurso de revista.
Não indica o recorrente o preceito legal em que se baseia essa reclamação, deduzindo -se que a 

mesma se funda no disposto no artº 700º, n.º 3 do CPC, que estabelece o seguinte:
“3 -Salvo o disposto no artigo 688.º, quando a parte se considere prejudicada por qualquer despacho 

do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia um 
acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, depois de ouvida a parte contrária”.

Ora, como claramente resulta desta norma, a mesma pressupõe:
a)A prolacção de um despacho pelo relator relativamente ao qual a parte se considere prejudicada;
b) A submissão da questão à conferência.
Por outras palavras e conforme se escreveu no acórdão de 02.05.2012, proferido no processo 

n.º 0899/11, sobre caso semelhante, “…a presente reclamação para a conferência vem interposta, não 
de uma decisão singular do Relator, mas de um acórdão proferido em conferência pelos três juízes que 
compõem a formação específica a que alude o artigo 150.º, n.º 5, do CPTA.

Esse acórdão, que não admitiu o recurso face à julgada inverificação dos pressupostos que con-
dicionam a admissão do recurso de revista, não é, porém, passível de recurso jurisdicional (fora dos 
casos de recurso para o Tribunal Constitucional, mas, aqui, apenas no tocante a questões de constitu-
cionalidade) nem de reclamação para a conferência, sabido que esta constitui um meio de impugnação 
do despacho do Relator, configurando um pedido de revisão feita pelo mesmo órgão judicial, mas agora 
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em colectivo, em conformidade com o disposto no artigo 700.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, 
aplicável ao recurso de revista por força do artigo 726.º do mesmo diploma legal.

Com efeito, a figura jurídica de reclamação para a conferência constitui uma prerrogativa legal 
de impugnação de actos decisórios do Relator do recurso, posta à disposição do destinatário da de-
cisão que por ela se considere prejudicado, tendente à revogação, modificação ou substituição, por 
ilegalidade, dessa decisão singular por um órgão colegial.

Deste modo, do acórdão preliminar, proferido em conferência ao abrigo do n.º 5 do artigo 150.º 
do CPTA, que não admita o recurso excepcional de revista por se não mostrarem preenchidos os pres-
supostos previstos no n.º 1 desse preceito legal, não há possibilidade de reclamação para a conferência 
nem possibilidade de recurso para qualquer das “formações” do STA”.

Portanto, não só não estamos perante despacho do relator, como também a questão da admissão 
do recurso, por imposição legal, foi conhecida por uma formação especial de três juízes, isto é, foi já 
a conferência a julgar inadmissível o recurso.

Assim, quando muito, se a lei o permitisse, só seria admissível reclamação  - ou recurso  - para o 
Pleno da Secção.

É certo que o CPTA não refere expressamente a inadmissibilidade de reclamação ou recurso. 
Porém, este tipo de recurso foi também introduzido no CPC pelo Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de 
Agosto, os nºs 3 e 4 do artº 721º -A estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“3.A decisão quanto à verificação dos pressupostos referidos no n.º 1 compete ao Supremo Tribunal 
de Justiça, devendo ser objecto de apreciação preliminar sumária, a cargo de uma formação constituída 
por três juízes escolhidos anualmente pelo presidente de entre os mais antigos das secções cíveis.

4.A decisão referida no número anterior é definitiva”.
Ora, ainda que a argumentação acima referida não procedesse sempre seria de aplicar esta norma 

por aplicação subsidiária do CPC em processo tributário, aplicando -se o mesmo princípio à reclamação, 
em conjugação com o artº 700º, n.º 3 do mesmo diploma.

Deste modo, a reclamação não é admitida, por legalmente inadmissível.
3.2.Quanto à questão da nulidade do acórdão, invoca o recorrente, em resumo, que o mesmo sofre 

de omissão de pronúncia, porque:
 - as questões por si invocadas não foram objeto de relevo na decisão tomada pela formação de 

Juízes constituída para o apreciar, na medida em que a mesma se queda por considerandos de ordem 
geral não provados nem especificados sobre os pressupostos do recurso;

 - desenvolve um conceito abstrato sobre o objeto do recurso de Revista, que no caso permite 
na prática decidir sobre a sua não admissibilidade sem sopesar a relevância jurídica ou social dos 
fundamentos concretamente invocados pelo reclamante.

 - incorre em omissão de pronúncia concreta sobre a tal relevância jurídica ou social dos com-
portamentos exatos dos órgãos intervenientes, na interpretação de normas e factos, nas assunções e 
nas conclusões por eles extraídas sobre questões tão transversais como as de saber como articular o 
ónus de provar, como agir em caso de dúvida fundada, qual a relevância a dar à manifesta confusão 
entre os conceitos de rendimento e capital ou liquidez.

 - omite ainda tal pronúncia quando deixa de relevar tais questões à luz do pressuposto ‘’melhor 
aplicação do direito” constante no artigo 150.º, n.º 1 do CPTA.

E termina pela forma seguinte:
“Pelo que se verifica a nulidade da decisão coletiva, por omissão de pronúncia, se o Juiz não 

considerou e decidiu as questões que concretamente lhe foram colocadas, nos termos do n.º 1 do 
artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [cfr. também a alínea b) do n.º 1 
do artigo 688.º do Código de Processo Civil] e 150.º do CPTA  - a sentença que, de modo nenhum, se 
pronuncia sobre as questões suscitadas na petição de recurso (cfr. por todos o Ac. do STA de 15.4.2009, 
Proc. 063/09)”.

Como é sabido e resulta do disposto no artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC, ocorre omissão de pro-
núncia quando “d) O juiz deixe de pronunciar  -se sobre questões que devesse apreciar…”.

No caso concreto, as questões que o recorrente pretendia ver apreciadas eram as seguintes:
 - repartição do ónus da prova;
 - dúvida fundada sobre factos.
 -distinção entre os conceitos de rendimento e capital ou liquidez.
Ora, estas questões só poderiam ser apreciadas se o recurso tivesse sido admitido, pelo que, o seu 

não conhecimento não padece de qualquer vício.
Relativamente aos pressupostos do recurso, pretende o recorrente que cabia ao tribunal apreciar, 

uma a uma, as questões por si invocadas para daí concluir pela sua relevância jurídica e social e pelo 
manifesto interesse para a melhor aplicação do direito, concluindo por aí também por omissão de 
pronúncia.
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Porém, com o devido respeito, era aos recorrentes que cabia provar os requisitos do recurso ex-
cepcional de revista. Ora, o recorrente nenhum argumento válido invocou no sentido da verificação 
desses pressupostos.

Por isso, em apreciação desses requisitos este Supremo Tribunal pronunciou -se nos seguintes 
termos:

“De todo o modo, ainda que se entenda que o objecto do recurso é definido pelas conclusões das 
alegações e que nestas se indica como questão a decidir a da inversão do ónus da prova, nos casos em 
que o contribuinte não der cumprimento ao dever de colaboração (conclusão da alínea C)), a enun-
ciação dessa questão, só por si, não lhe atribui relevância social ou necessidade de o STA a apreciar, 
tendo em vista a melhor aplicação do direito.

Na verdade, esta questão respeita ao caso concreto e a matéria com ela relacionada depende de 
prova e apreciação de factos. Assim, desde logo, saber se o recorrente prestou ou não o seu dever de 
colaboração implica matéria de facto.

Quanto ao mais das conclusões, trata -se de interpretação jurídica do recorrente que não pode ser 
apreciada em sede do presente recurso, nomeadamente a dúvida sobre a existência do facto tributário 
e a distinção entre disponibilidade financeira ou meios de liquidez e rendimento sujeito a tributação.

Então, tal como refere a Fazenda Pública, o que o recorrente pretende é a apreciação da matéria 
factual que não cabe no âmbito deste recurso.

Por outro lado, também não está em causa a obtenção de uma melhor aplicação do direito no 
sentido de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros a exigirem uma 
definição abstracta do direito aplicável, uma vez que não é de prever que casos idênticos ao dos autos 
possam vir a repetir -se em número indeterminado de casos futuros.

Temos então, em conclusão, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos pelo 
artº 150º, n.º 1 do CPTA para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto”

Portanto, também aqui não ocorre omissão de pronúncia, uma vez que este STA se pronunciou 
pela irrelevância das questões suscitadas pelo recorrente, entendendo que estas não preenchiam os 
requisitos necessários à admissão do recurso.

4. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em não admitir a reclamação para a conferência do 
acórdão que não admitiu o recurso de revista excepcional e, no que toca à arguição de nulidade desse 
acórdão por omissão de pronúncia, indeferir o requerido.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 9 de Maio de 2012.

Assunto:

Fiança. Culpa do credor. Sub -rogação.

Sumário:

 I — A fiança tem o conteúdo da obrigação principal, mas ao fiador é lícito recusar o 
cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens do devedor sem 
obter a satisfação do seu crédito, ou quando, não obstante a excussão de todos 
os bens do devedor, o fiador provar que o crédito não foi satisfeito por culpa do 
credor. Mas tais benefícios não são invocáveis pelo fiador que tenha renunciado ao 
benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação de principal 
pagador (artigo 640.º do CCivil).

 II — O que se prevê no artigo 653.º do CCivil é a extinção de direitos do fiador sobre 
o devedor principal por culpa do devedor e não já a impossibilidade prática de 
realização do respectivo direito, de cobrança do crédito correspondente a sub-
-rogação.

Processo n.º 1190/11 -30.
Recorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Recorrido: Nuno do Nascimento Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, na oposição deduzida por Nuno do Nascimento 
Rodrigues contra a execução fiscal contra si instaurada, na qualidade de fiador, por uma dívida no 
montante de € 64.129,31 e em que é principal devedora a sociedade Madressilva – Floricultura do 
Nordeste, Lda., julgou aquele desonerado da obrigação contraída.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Importa ter presente a matéria de facto apurada pela sentença recorrida, que levou a proferir a 

decisão em causa e que infra se reproduz:
1. «Em 29/6/2006 deu entrada nos SF de Bragança o oficio n.º 4301/DJ/SD/2006, no qual o 

IFADAP solicita a instauração de execução fiscal ao aqui Oponente e à “Madressilva” – fls. 17, que 
aqui se dá por reproduzida

2. Com base na certidão de divida emitida pelo IFADAP em 19/9/2006 foi instaurado no Serviço de 
Finanças de Bragança o processo de execução fiscal n.º 0485200601027433 contra Nuno do Nascimento 
Rodrigues, para cobrança coerciva do montante de € 62.056,69, na qualidade de fiador e principal 
pagador até àquele montante máximo, da sociedade «Madressilva – Floricultura do Nordeste, Ld.”;

3. A dívida da sociedade Madressilva ao IFADAP é de € 73.667,94, sendo € 30.896,48 referente 
a subsidio, € 39.681,81 de juros de mora vencidos, contados desde a data em que o montante foi colo-
cado à disposição da beneficiária até à data da emissão da certidão de dívida (19 -09 -2006), conforme 
anexo III à certidão de dívida cujo teor dou aqui por reproduzido e € 3,089,65 que corresponde a 
10% do montante das ajudas recebidas de acordo com o n.º 3 do artigo 52º do DL n.º 81/91, de 19 de 
Fevereiro – certidão de dívida de fls. 18.

4. A dívida exequenda resultou da rescisão pelo IFADAP do contrato de ajuda financeira celebrado 
entre aquele organismo e a sociedade (Madressilva  - Floricultura do Nordeste, Lda.) em 20/1/1992, 
cuja cópia está junta a fls. 20 a 22 dos autos e cujo teor dou aqui por reproduzido.

5. Em 51/2/1991 o Impugnante e mulher, Silvina Ferreira dos Santos Nabo, “(...) tem (têm) conheci-
mento que o IFADAP (...) vai conceder a Madressilva (...) um subsidio no montante de Esc. 6.194.188$00 
(…) e um prémio à primeira instalação no montante de Esc. 4. 173.520$00 (...) para implantação do 
projecto (...)” e que (...) por este instrumento, responsabilizam -se solidariamente como fiadores e 
principais pagadores do beneficiário (Madressilva), no caso de incumprimento das condições contra-
tuais por parte deste, garantindo ao IFADAP o integral reembolso das ajudas contratadas (…)” – cfr. 
“termo de Fiança” a fls. 30 e 31, que aqui se dá por reproduzido;

6. Em 22/7/2004 o aqui Oponente foi notificado pelo IFADAP nos termos de fls. 33 e 34, que 
aqui se dão por reproduzidas, com o seguinte destaque: “(…) 2. Face às irregularidades detectadas no 
Projecto em causa, foi enviado o oficio de notificação para pagamento voluntário, cuja cópia se junta 
(o qual, por motivos alheios a este Instituto veio devolvido com a indicação de não ter sido reclamado 
pelo destinatário), notificando a supra referida beneficiária de que era devedora a este Instituto, do 
montante de € 44.553,96 (...), não tendo, até à data, sido verificado qualquer pagamento referente à 
quantia em dívida // 3. face ao exposto, cumpre assim accionar a referida garantia, ficando V. Exª.s 
notificados de que o pagamento de € 67.690,12 (...), deverá ser efectuado no prazo máximo de 15 dias 
a contar da data de recepção do presente oficio (...) //4. Findo o prazo estipulado, e caso não se veri-
fique a reposição da respectiva verba, será instaurado, de imediato, o Processo de Execução Fiscal”;

7. Dá -se aqui por reproduzido o ofício n.º 21766, datado de 8/5/2006 enviado a’ “Madressilva” 
que consta de fls. 25, com o seguinte destaque: “1. A coberto do nosso ofício n.º 33.511/2630/96 de 
18.11.1996, foi essa Sociedade notificada, atenta a decisão de determinar a rescisão unilateral do con-
trato, para proceda à reposição da quantia considerada indevidamente recebida no montante total de 
€ 44.553,96 (capital e juros) (...) ////2. Tal decisão teve por fundamento nas irregularidades detectadas 
aquando do controlo físico efectuado à exploração afecta ao projecto em apreço, designadamente a 
verificação de que essa Sociedade tinha cessado a sua actividade agrícola, e que a única estufa em 
funcionamento, das cinco construídas, era explorada pelo pai de uma das sócias dessa Sociedade.// 
3. Deste modo, com o abandono da actividade proposta, verificou -se uma alteração das condições 
que presidiram a aprovação do projecto (...) //5. (...) informamos que, deverá proceder à reposição do 
montante (...) // 6, Findo o prazo estipulado, e caso não se verifique a reposição da respectiva verba 
(...) será instaurado o competente Processo de Execução Fiscal (…)”;

8. Dá -se aqui por reproduzido o ofício n.º 33.511/2630/96 de 18.11.1996, dirigido pelo IFADAP 
à “Madressilva”, com o seguinte destaque: “Fica notificado de que, (...) o IFADAP rescindiu unilate-
ralmente o contrato de atribuição de ajuda (...) TOTAL EM DÍVIDA 8.932.267$00 (...)”

9. O ora oponente foi citado para a execução fiscal em 23/11/2006 – informação do Serviço de 
Finanças de fls. 37.

10. A petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças em 18/12/2006 – fls. 4.»;



1347

B. O Tribunal recorrido decidiu a nosso ver mal e em manifesta contradição com as normas ci-
tadas ao entender que em virtude da falta de comunicação da natureza do incumprimento por parte da 
devedora, “Madressilva” o Instituto teria impossibilitado, na prática, a possibilidade de subrogação do 
oponente/fiador, com violação do disposto no artigo 653º do CC;

C. O que a lei claramente indica é que, nos termos do artigo 653º do CC, «os fiadores, ainda que 
solidários, ficam desonerados da obrigação que contraíram, na medida em que, por facto positivo ou 
negativo do credor, não puderem ficar sub -rogados nos direitos que a este competem»;

D. Ora, se é verdade que o património do devedor constitui a garantia geral das suas obrigações, 
uma vez que, pelo respectivo cumprimento, respondem todos os seus bens susceptíveis de penhora 
(artigo 601º do CC), o certo é que também se encontram legalmente previstas garantias especiais que, 
podendo ser reais e pessoais, implicam a afectação prioritária de determinados bens ao pagamento de 
determinada dívida ou a responsabilização de um terceiro pelo cumprimento da obrigação do devedor 
originário;

E. A fiança, sendo caracterizada pela sua acessoriedade em relação à obrigação principal que por 
ela é garantida, tal significa que as suas validade e eficácia ficam, em maior ou menor medida, depen-
dentes desta última – conforme resulta dos artigos 627º, n.º 1, 632º, n.º 1, e 637º, n.º 1, todos do CC;

F. Na definição que dela é dada por Antunes Varela, a fiança é o vínculo jurídico pelo qual um 
terceiro (fiador) se obriga pessoalmente perante o credor, garantindo com o seu património a satisfação 
do direito de crédito deste sobre o devedor, pelo que o fiador, é verdadeiro devedor do credor.

G. Mas a obrigação que o fiador assume é acessória da que recai sobre o obrigado, visto que ele 
apenas garante que a obrigação (afiançada) do devedor será satisfeita. A obrigação que ele assume é a 
obrigação do devedor.

H. Após a constituição da fiança passa a haver uma obrigação principal – a que vincula o devedor 
principal – e, por cima dela, a cobri -la, tutelando o seu cumprimento, uma obrigação acessória, a que 
o fiador fica adstrito.

I. A natureza tutelar da fiança resulta de várias disposições legais, entre as quais se destaca o 
artigo 634º do CC, segundo o qual “a fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as conse-
quências legais e contratuais da mora ou culpa do devedor”;

J. O fiador é responsável não só pela prestação devida, como pela reparação dos danos, havendo 
culpa do devedor (artigo 798º do CC) e destina -se a garantir o credor de que obterá o resultado do 
cumprimento da obrigação principal, pelo que o fiador, tenha ou não atentado devidamente na res-
ponsabilidade que contrai, se obriga, se não estipulou coisa diferente, por aquilo a que o devedor 
está obrigado.

K. O fiador não pode, assim admitir que apenas venha a ter de entregar ao credor o equivalente 
pecuniário da prestação devida pelo devedor principal, mas também a indemnização dos danos causados 
pelo não cumprimento, pela mora ou pelo cumprimento imperfeito da obrigação.

L. Por outro lado, ainda em consequência do artigo 634º do CC, “para que a obrigação se tenha 
por não cumprida e se vençam os juros moratórios contra o fiador, não é necessária a interpelação 
deste; basta que tenha sido interpelado o devedor, nos termos do artigo 805º’.

M. Ora a este propósito atente -se nos factos provados nºs 7 e 8, constantes da motivação da sen-
tença ora recorrida, donde resulta que a devedora, “Madressilva”, foi notificada, em 18/11/1996, de 
que o “IFADAP rescindiu unilateralmente o contrato de atribuição de ajuda”.

N. Deste modo, não se pode concluir que foi por facto do IFAP, IP, ora recorrente, que o ora re-
corrido/oponente/fiador ficou impossibilitado de se reaver por via de subrogação.

O. Contrariamente às conclusões do Tribunal a quo, não resulta dos factos apurados que a res-
ponsabilidade pela falta de pagamento da quantia garantida pela fiança prestada, possa ser assacada ao 
ora recorrente, não tendo este, pois, nem através de facto positivo, nem negativo, impedido a devedora 
de cumprir a liquidação do montante devido.

P. Acresce ao exposto que nos termos do disposto no artigo 638º n.º 1 do CC, ao fiador é lícito 
recusar o cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens do devedor sem obter a 
satisfação do seu crédito, todavia, conforme resulta do estipulado no artigo 640º, alínea a) do mesmo 
diploma legal, «o fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores: a) Se hou-
ver renunciado ao beneficio da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação de principal 
pagador.».

Q. Ora, dos factos resulta que o oponente/fiador, ora recorrido, obrigou -se como fiador e prin-
cipal pagador, perante o Instituto (a este propósito cfr. fls. 30 e 31 dos autos, dado como provado em 
5. da motivação do Tribunal a quo, afastado ficou, pois, o benefício de excussão prévia relativamente 
à fiança prestada, conforme aliás resulta provado da sentença ora recorrida, sendo manifesto que, da 
factualidade dada como provada, resulta que, no caso dos autos, não ocorreu mora do credor, situação 
em que este incorre quando, sem motivo justificado, não aceitar a prestação que lhe é oferecida nos 
termos legais ou quando não praticar os actos necessários ao cumprimento da obrigação, nos termos 
do artigo 813º do CC.
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R. Diga -se, aliás, que o próprio Tribunal a quo não alega a verificação de mora por parte do Insti-
tuto, ora recorrente, entende, porém, que a falta de comunicação ao recorrido/fiador do facto concreto 
em que se traduzia o incumprimento da devedora/afiançada impossibilitou na prática a subrogação do 
fiador/recorrido, concluindo apenas que o crédito ainda não foi satisfeito por culpa do credor – art. 638º, 
n.º 2 do CC.

S. Ora, tal alegação não é susceptível de traduzir a conclusão pretendida tendo o Tribunal a quo 
concluído em contradição com as próprias normas citadas e aplicadas pela Tribunal recorrido, 
alegando que “é irrelevante que o credor não tivesse excutido todos os bens do devedor porque 
o fiador excluiu, ab initio, esse beneficio (cfr. art. 638º, n.º 1 e 640º, alínea a) e cfr. “Termo de 
Fiança”  - facto provado n.º 5”, para depois concluir, erradamente, pela aplicação do disposto no 
artigo 638º n.º 2 do CC.

T. À semelhança da argumentação dada pelo Tribunal a quo para o disposto no artigo 638º n.º 1 
do CC, também o n.º 2 do referido artigo não é aplicável por força do disposto na alínea a) do 
artigo 640º do CC na qual se estipula que «o fiador não pode invocar os benefícios constantes dos 
artigos anteriores:

a) Se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial se tiver assumido a obrigação 
de principal pagador, o que atento o facto provado n.º 5 é exactamente o caso dos presentes autos.

U. Efectivamente, resulta do que já se expôs a propósito da figura da “fiança” e da jurisprudência 
uniforme do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que «sendo esta uma garantia de “favor”, tal “favor” 
é prestado ao devedor principal e não ao credor, Este, enquanto beneficiário da fiança, fica obrigado 
a não proceder de modo a impedir a subrogação do fiador “solvens” nos seus direitos, tudo em con-
formidade com o disposto pelos artigos 592º, n.º 1, e 644º.

Ou seja, a negligência do credor passível de censura é aquela que for susceptível de impedir o 
fiador de se subrogar nos direitos daquele contra o devedor. É assim que, nos termos do artigo 653º 
(sob a epígrafe “Liberação por impossibilidade de subrogação”), “os fiadores, ainda que solidários, 
ficam desonerados da obrigação que contraíram, na medida em que, por facto positivo ou negativo 
do credor, não puderam ficar sub -rogados nos direitos que a este competem”.

O certo é que, no caso dos autos, não foi alegado nem provado que o apelante tenha ficado im-
pedido de se subrogar à credora -recorrida.

Por outro lado, cumpria ao Recorrente/fiador manter -se informado da situação económico-
-financeira do afiançado e sobre o “ponto” das obrigações por si garantidas, no tocante ao respectivo 
cumprimento, até por forma a exercer a faculdade de liberação que lhe é concedida, designadamente, 
no caso de “os riscos da fiança se agravarem sensivelmente” – cfr. o artigo 648º, alínea b).

Resulta do exposto – representando tal um corolário do princípio da acessoriedade da fiança –, não 
ser juridicamente exigível ao credor que informe o fiador da existência – ou persistência no tempo – de 
dívidas não satisfeitas, quando, como é o caso, se está perante obrigações de prazo certo, e não existindo 
qualquer presunção de que o devedor principal cumpra atempadamente as suas obrigações.

Tenha -se presente que a obrigação do fiador tem o conteúdo da obrigação principal, pelo que, 
nessa qualidade, responde pela dívida tal como o afiançado.

No caso sub judice, cabia aos devedores – locatário/afiançado e fiador – a prática dos actos 
necessários ao cumprimento das obrigações de pagar os alugueres e de proceder à entrega do veí-
culo, findo o contrato. Competia ao fiador estar atento relativamente ao cumprimento por parte do 
devedor que afiançou. Não o tendo feito, não pode pretender encontrar uma saída na alegação do 
tempo decorrido até à instauração da presente acção. Tal decurso do tempo já produziu os efeitos 
juridicamente possíveis, ao determinar a prescrição dos alugueres mensais vencidos e não pagos até 
Dezembro de 1992.

No mais, a acção não pode deixar de proceder, como procedeu, contra o Recorrente, uma vez que 
o fiador é, independentemente de interpelação, responsável pelo pagamento das prestações e pelos 
juros vencidos – artigo 634º. Por outro lado, a invocada negligência da Recorrida não é causa de 
extinção da fiança, não integrando a previsão do artigo 653º.» (realçado nosso, cfr. a este propósito 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), proferido em 18/04/2002, no âmbito do Proc. 02A3482, 
disponível em www.dgsi.pt)

Também neste sentido a jurisprudência do STJ tem decidido de forma uniforme que «I  -Tendo 
a fiança o conteúdo da obrigação principal e abrangendo as consequências legais e contratuais de 
mora do devedor nas fronteiras do artigo 634º do C. Civil os fiadores jamais poderão beneficiar da 
desoneração da obrigação contraída. II – A moratória propiciada pelo credor do devedor, ainda que 
porventura à revelia do fiador, não constitui uma causa de extinção da fiança nem integra a mencio-
nada previsão de liberação do aludido artigo 653 do C.P.Civil» (cfr. a este propósito o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Proc. n.º 99A859, de 23/03/1999, disponível em 
www.dgsi.pt)

V. Nesta medida, é manifesto que a sentença recorrida incorre em manifesto erro de julgamento 
quanto à interpretação e aplicação do disposto nos artigos 638º n.º 2, alínea a) do artigo 640º e 653º, 
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todos do CC, porque atenta a factualidade dada por provada e, resultando da mesma que a fiança tem 
o conteúdo da obrigação principal e, como tal, abrangendo as consequências legais e contratuais de 
mora do devedor nas fronteiras do artigo 634º do CC, o fiador/recorrido jamais poderia beneficiar da 
desoneração da obrigação contraída;

W. Mal andou, pois, o douto Tribunal, quando, na sentença recorrida julgou desonerado o opo-
nente/fiador da obrigação contraída em manifesto erro de julgamento e consequência de uma incorrecta 
interpretação e aplicação do direito aplicável, nomeadamente, da aplicação errada e contra a própria 
redacção do disposto nos artigos 638º n.º 2, alínea a) do artigo 640º e 653º, todos do CC ao caso sub 
judice, em violação da letra das próprias normas citadas e violação do disposto nos artigos 592º, nº1; 
601º; 627º, n.º 1; 632º, n.º 1; 634º; 637º, n.º 1, 644º; 648º; 798º; 801º; 805º; 813º, todos do CC.

Termina pedindo a procedência do recurso, revogando -se a sentença recorrida, com todas as 
legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso nos termos seguintes:
«(…)
A nosso ver o recurso merece provimento pelas razões constantes das conclusões do recorrente 

que, inteiramente, se subscrevem. E aqui se reproduzem, com a devida vénia.
De facto, a não notificação ao recorrido fiador, dos fundamentos da rescisão do contrato com a 

devedora e que deu origem à dívida exequenda e, bem assim, o facto do credor só ter exigido judicial-
mente o pagamento da dívida passados cerca de 8 anos sobre a constatação do incumprimento por parte 
do devedor não consubstanciam fundamento de desoneração da obrigação por parte do fiador nos termos 
do estatuído no artigo 653º do CC nem permitem concluir que o crédito não foi satisfeito por culpa do 
credor, com consequente possibilidade de recusa de cumprimento da obrigação por banda do fiador.

A fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais e contratuais da 
mora ou culpa do devedor (artigo 634º do CC).

Uma vez que o recorrido fiador renunciou ao beneficio da excussão e assumiu a obrigação de prin-
cipal, por força do disposto no artigo 640º/a) do CC não é aplicável ao caso o estatuído no artigo 638º/2 
do CC, nem está demonstrado que o crédito não foi satisfeito por culpa do credor recorrente.

Por outro lado não está provado facto positivo ou negativo do credor recorrente que impeça a 
sub -rogação do recorrido fiador nos direitos que àquele competem, com consequente desoneração da 
obrigação contraída.

Aliás, ao contrário do que se refere a fls. 282 da sentença recorrida, o artigo 653º do CC só prevê 
a extinção da fiança se, por culpa do devedor principal, se extinguirem os direitos de sub -rogação do 
fiador e já não no caso de simples impossibilidade prática de realização desses direitos. (1. Acórdão 
do STJ, de 27 de Janeiro de 1993, CJ, STJ, 1993, 1º -81, com sumário disponível no sítio da Internet 
www.dgsi.pt.)

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando -se a sen-
tença recorrida, devendo o PEF prosseguir seus regulares termos.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 29/6/2006 deu entrada nos SF de Bragança o ofício n.º 4301/DJ/SD/2006, no qual o  IFADAP 

solicita a instauração de execução fiscal ao aqui Oponente e à “Madressilva” – fls. 17, que aqui se dá 
por reproduzido.

2. Com base na certidão de dívida emitida pelo IFADAP em 19/9/2006 foi instaurado no Serviço 
de Finanças de Bragança o processo de execução fiscal n.º 0485200601027433 contra o ora oponente 
Nuno do Nascimento Rodrigues, para cobrança coerciva do montante de € 62.56,69, na qualidade de 
fiador e principal pagador até àquele montante máximo, da sociedade «Madressilva – Floricultura do 
Nordeste, Ld.”;

3. A dívida da sociedade Madressilva ao IFADAP é de € 73.667,94, sendo € 30.896,48 referente 
a subsídio, € 39.681,81 de juros demora vencidos, contados desde a data em que o montante foi colo-
cado à disposição da beneficiária até à data da emissão da certidão de dívida (19 -09 -2006), conforme 
anexo III à certidão de dívida cujo teor dou aqui por reproduzido e € 3.089,65 que corresponde a 10% 
do montante das ajudas recebidas de acordo com o n.º 3 do artigo 52º do DL n.º 81/91, de 19 de Feve-
reiro – certidão de dívida de fls. 18.

4. A dívida exequenda resultou da rescisão pelo IFADAP do contrato de ajuda financeira celebrado 
entre aquele organismo e a sociedade (Madressilva  - Floricultura do Nordeste, Lda.) em 20/1/1992, 
cuja cópia está junta a fls. 20 a 22 dos autos e cujo teor dou aqui por reproduzido.

5. Em 5/12/1991 o Impugnante e mulher, Silvina Ferreira dos Santos Nabo, “(...) tem (têm) conheci-
mento que o IFADAP (...) vai conceder a Madressilva (...) um subsídio no montante de Esc. 6.194.188$00 
(...), e um prémio à primeira instalação no montante de Esc. 4.173.520$00 (...) para implantação do 
projecto (...)” e que (...) por este instrumento, responsabilizam -se solidariamente como fiadores e prin-
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cipais pagadores do beneficiário (Madressilva), no caso de incumprimento das condições contratuais 
por parte deste, garantindo ao IFADAP o integral reembolso das ajudas contratadas (...)” – cfr. “termo 
de Fiança” a fls. 30 e 31, que aqui se dá por reproduzido;

6. Em 22/7/2004 o aqui Oponente foi notificado pelo IFADAP nos termos de fls. 33 e 34, que 
aqui se dão por reproduzidas, com o seguinte destaque: “(...) 2. Face às irregularidades detectadas no 
Projecto em causa, foi enviado o oficio de notificação para pagamento voluntário, cuja cópia se junta 
(o qual, por motivos alheios a este Instituto veio devolvido com a indicação de não ter sido reclamado 
pelo destinatário), notificando a supra referida beneficiária de que era devedora a este Instituto, do 
montante de € 44.553,96 (...), não tendo, até à data, sido verificado qualquer pagamento referente à 
quantia em dívida // 3. face ao exposto, cumpre assim accionar a referida garantia, ficando V.Exªas 
notificados de que o pagamento de € 67.690,12 (...), deverá ser efectuado no prazo máximo de 15 dias 
a contar da data de recepção do presente oficio (...) //4. Findo o prazo estipulado, e caso não se veri-
fique a reposição da respectiva verba, será instaurado, de imediato, o Processo de Execução Fiscal”;

7. Dá -se aqui por reproduzido o ofício n.º 21766, datado de 8/5/2006 enviado à “Madressilva”, 
que consta de fls. 25, com o seguinte destaque: “1. A coberto do nosso oficio n.º 33.511/2630/96 de 
18.11.1996, foi essa Sociedade notificada, atenta a decisão de determinar a rescisão unilateral do con-
trato, para proceder à reposição da quantia considerada indevidamente recebida no montante total de 
€ 44.553,96 (capital e juros) (...)//// 2. Tal decisão teve por fundamento nas irregularidades detectadas 
aquando do controlo físico efectuado à exploração afecta ao projecto em apreço, designadamente a 
verificação de que essa Sociedade tinha cessado a sua actividade agrícola, e que a única estufa em 
funcionamento, das cinco construídas, era explorada pelo pai de uma das sócias dessa Sociedade.// 
3. Deste modo, com o abandono da actividade proposta, verificou -se uma alteração das condições 
que presidiram a aprovação do projecto (...) //5. (...) informamos que, deverá proceder à reposição do 
montante (...) // 6. Findo o prazo estipulado, e caso não se verifique a reposição da respectiva verba 
(...) será instaurado o competente Processo de Execução Fiscal (...)”;

8. Dá -se aqui por reproduzido o ofício n.º 33.511/2630/96 de 18.11.1996, dirigido pelo IFADAP 
à “Madressilva”, com o seguinte destaque: “Fica notificado de que, (…) o IFADAP rescindiu unilate-
ralmente o contrato de atribuição de ajuda (...) TOTAL EM DÍVIDA 8.932.267$00 (...)”

9. O ora oponente foi citado para a execução fiscal em 23/11/2006 – informação do Serviço de 
Finanças de fls. 37.

10. A petição inicial deu entrada no Serviço de Finanças em 18/12/2006 – fls. 4.
2.2. Para concluir pela procedência da oposição, a sentença considerou o seguinte:
 - Tendo o credor IFAP detectado em 18/11/1996 a situação de abandono da actividade por parte 

do devedor e considerando que tal abandono configura uma alteração das condições que presidiram à 
celebração do contrato, essa alteração teve como consequência a rescisão unilateral deste.

 - Apesar de ter tido conhecimento da irregularidade praticada pelo devedor e ter, consequente-
mente, havido rescisão unilateral do contrato em 18/11/1996, o IFAP só em 2004 e em 2006 veio exigir 
o cumprimento da obrigação, respectivamente, aos fiadores e à devedora (para além de a ter exigido 
logo em 1996 à “Madressilva”); ou seja, só passados cerca de 8 anos desde o incumprimento por parte 
da devedora “Madressilva” é que o fiador/oponente toma conhecimento da dívida exequenda que re-
sultou da rescisão do contrato.

 - Embora não se possa dizer que o oponente não possa ficar sub -rogado nos direitos do credor, 
mesmo que só tivesse tido conhecimento do incumprimento por parte da devedora, que originou a divida 
exequenda, passados cerca de 8 anos, o que se verifica é que, no caso, o oponente nunca tomou conhe-
cimento da natureza do incumprimento por parte da “Madressilva”: nem na notificação de 22/7/2004, 
nem na data de citação – uma vez que, tanto numa como na outra, não foram expostos os motivos que 
fundamentaram a rescisão do contrato e que deu origem à dívida exequenda.

 - Ora, uma coisa são as “irregularidades” (facto provado n.º 6) que não impossibilitariam, “na 
prática”, a sub -rogação nos direitos do credor, outra, bem diferente, é o facto concreto em que se tradu-
zem essas irregularidades. E, no caso, o incumprimento por parte da devedora (por ter “cessado a sua 
actividade agrícola, e que a única estufa em funcionamento, das cinco construídas, era explorada pelo 
pai de uma das sócias dessa Sociedade”) não pode constituir uma simples irregularidade, que deixe o 
fiador descansado quanto à possibilidade de ficar sub -rogado nos direitos do credor.

Esse incumprimento constitui, antes, uma impossibilidade prática de subrogação, que resulta da 
omissão de informação por parte do IFAP ao fiador.

 - Mas, mesmo que assim não se considerasse, o art. 654º do CC seria inaplicável porque o opo-
nente invoca factos posteriores à celebração desse contrato, o que quer dizer que o prazo de cinco anos 
previsto na norma, sempre respeitará ao tempo que medeia entre prestação da fiança e a constituição 
da obrigação que visa garantir.

Assim, perante os factos provados, há que concluir que o crédito ainda não foi satisfeito por culpa 
do credor – art. 638º, n.º 2 do CC.
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É que, embora seja irrelevante que o credor não tivesse excutido todos os bens do devedor porque o 
fiador excluiu, ab initio, esse benefício (cfr. art. 638º, n.º 1 e 640º alínea a) e cfr. “Termo de Fiança” – facto 
provado n.º 5), a inércia do IFADAP (que constatou o incumprimento do contrato em 1996 e apenas 
agiu em 2004, e apenas instaurou a execução em 2006 contra o oponente e a “Madressilva”) permite 
concluir que o credor não agiu com o cuidado devido face às circunstâncias, porque, naquela data, 
o devedor teria bens suficientes para cumprir a obrigação, designadamente uma “exploração afecta 
ao projecto em apreço “que seria constituída por “cinco estufas construídas” – art. 638º, n.º 2 do CC.

2.3. Discorda o recorrente IFADAP alegando, como se viu, que a sentença enferma de erro de 
julgamento quando entende que o crédito ainda não foi satisfeito por culpa do credor – art. 638º, n.º 2 
do CC – visto que a falta de comunicação ao recorrido/fiador do facto concreto em que se traduzia 
o incumprimento da devedora/afiançada impossibilitou na prática a subrogação do fiador/recorrido.

Para o recorrente, aquele entendimento da sentença não é susceptível de traduzir a conclusão 
pretendida, tendo o Tribunal concluído em contradição com as próprias normas por si citadas e aplica-
das, já que por um lado, considera que “é irrelevante que o credor não tivesse excutido todos os bens 
do devedor porque o fiador excluiu, ab initio, esse beneficio (cfr. art. 638º, n.º 1 e 640º, alínea a) e 
cfr. “Termo de Fiança”  - facto provado n.º 5”, para depois, por outro lado, concluir, erradamente, pela 
aplicação do disposto no artigo 638º n.º 2 do CC.

É que à semelhança da argumentação usada pelo Tribunal quanto ao disposto no art. 638º n.º 1 do 
CC, também o n.º 2 do mesmo artigo não é aplicável por força do disposto na alínea a) do art. 640º do 
CC, na qual se estipula que «o fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores 
se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial se tiver assumido a obrigação de principal 
pagador, o que atento o facto provado n.º 5 é exactamente o caso dos presentes autos.

E atentando nos factos provados nos nºs 7 e 8 do Probatório, dos quais resulta que a devedora 
“Madressilva” foi notificada, em 18/11/1996, de que o “IFADAP rescindiu unilateralmente o contrato 
de atribuição de ajuda”, não se pode concluir que foi por facto imputável ao IFAP que o oponente/fiador 
ficou impossibilitado de reaver por via da sub -rogação o seu crédito afiançado. Ou seja, contrariamente 
ao decidido, não resulta dos factos apurados que a responsabilidade pela falta de pagamento da quantia 
garantida pela fiança prestada, possa ser assacada ao IFAP, já que este não impediu (nem através de 
facto positivo, nem negativo), a devedora de cumprir a liquidação do montante devido.

Além disso, visto o disposto no art. 638º n.º 1 do CC, e resultando dos factos provados que o opo-
nente/fiador se obrigou como fiador e principal pagador, perante o Instituto, afastado ficou o benefício 
de excussão prévia relativamente à fiança prestada.

Em suma, para o recorrente a sentença incorre em erro de julgamento quanto à interpretação e 
aplicação do disposto nos arts. 638º n.º 2, alínea a), e dos arts. 640º e 653º, todos do CC, pois que, tendo 
a fiança o conteúdo da obrigação principal e abrangendo, como tal, as consequências legais e contratuais 
de mora do devedor nas fronteiras do art. 634º do CC, então, atenta a factualidade provada, dela resulta 
que o oponente/fiador jamais poderia beneficiar da desoneração da obrigação contraída.

2.4. A questão a decidir reconduz -se, portanto, à de saber se o oponente/fiador pode ser respon-
sabilizado pelo pagamento da dívida exequenda.

Vejamos.
3.1. Diga -se desde já não se nos afigura que nas Conclusões R a T o recorrente invoque nulidade 

da sentença, por contradição entre os fundamentos e a decisão (art. 125º do CPPT e al c) do n.º 1 do 
art. 668º do CPC).

Com efeito, apesar de alguma falta de clareza no teor de tais Conclusões, o que destas resulta é a 
alegação no sentido de que a solução jurídica sufragada na sentença está em contradição com as normas 
nela citadas e aplicadas, nomeadamente as constantes do art. 638º e 640º, alínea a) do CCivil. Ou seja, 
trata -se de alegação que se reconduz à invocação de erro de julgamento e não de nulidade da sentença 
por contradição entre os fundamentos e a decisão.

3.2. De acordo com o disposto no art. 627º do CCivil, «O fiador garante a satisfação do direito 
de crédito, ficando pessoalmente obrigado perante o credor» e «A obrigação do fiador é acessória da 
que recai sobre o principal devedor».

A fiança caracteriza -se, pois, como garantia pessoal mediante a qual o terceiro, fiador, assegura 
com o seu património a satisfação do direito do credor (cfr. Pires de Lima e A. Varela, Código Civil 
Anotado, Vol. I, anotação ao art. 623º).

Ela tem o conteúdo da obrigação principal (art. 634º), mas ao fiador é lícito recusar o cumpri-
mento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens do devedor sem obter a satisfação do seu 
crédito, ou quando, não obstante a excussão de todos os bens do devedor, o fiador provar que o crédito 
não foi satisfeito por culpa do credor (cfr. art. 638º), sendo que o fiador não pode, porém, invocar tais 
benefícios se tiver renunciado ao benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação 
de principal pagador (art. 640º).

No caso vertente, a sentença considerou que da omissão, por parte do IFAP, da informação (ao 
fiador) do incumprimento por parte do devedor, resulta uma impossibilidade prática de sub -rogação 
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(art. 653º) e que a inércia do mesmo IFAP (que constatou o incumprimento do contrato em 1996 e 
apenas agiu em 2004, e apenas instaurou a execução em 2006 contra o oponente e a “Madressilva”) 
configura o fundamento de lícita recusa previsto no n.º 2 do art. 638º, uma vez que o IFAP não agiu 
com o cuidado devido face às circunstâncias (dado que em 1996 o devedor teria bens suficientes para 
cumprir a obrigação).

Não acompanhamos, porém, este entendimento da sentença.
3.3. Por um lado, como aponta o MP, uma vez que o oponente/fiador renunciou ao benefício da 

excussão e assumiu a obrigação de principal pagador (cfr. o n.º 5 do Probatório), também não é aplicável, 
por força do disposto na alínea a) do art. 640º do CCivil, o estatuído no n.º 2 do art. 638º desse mesmo 
compêndio, nem da factualidade provada resulta que o crédito não foi satisfeito por culpa do credor.

Por outro lado, a fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais 
e contratuais da mora ou culpa do devedor (art. 634º do CC), sendo que, de acordo com o disposto no 
art. 653º do mesmo CCivil, «Os fiadores, ainda que solidários, ficam desonerados da obrigação que 
contraíram, na medida em que, por facto positivo ou negativo do credor, não puderem ficar sub -rogados 
nos direitos que a este competem.»

Sobre a razão de ser desta norma, escreve Vaz Serra que «o credor não deve proceder de maneira 
a obstar a que o fiador se sub -rogue nos seus direitos, pois, se esta sub -rogação se não der, pode ser 
o fiador prejudicado. Ora, o credor, assim como recebe com a fiança uma garantia para o crédito, 
deve, por outro lado, evitar que o fiador, por falta daquela sub -rogação, seja lesado.» (Fiança e figuras 
análogas, in BMJ n.º 71 -271).

Ora, como se salienta no ac. do STJ, de 27/1/1993 (in CJ, STJ, 1993, 1º -81) «O que no preceito 
se prevê, segundo a sua letra, é a extinção de direitos do fiador sobre o devedor principal por culpa do 
devedor e não já a impossibilidade prática de realização do respectivo direito, de cobrança do crédito 
correspondente a sub -rogação. É que este preceito está estreitamente conjugado com o art. 644º, que 
expressamente prevê a sub -rogação do fiador nos direitos do credor, sendo certo que ela se refere, não 
apenas ao próprio direito, como também a todas as garantias e acessórios (cfr. P. de Lima e A. Varela, 
no Código Civil Anotado, anot. ao art. 644º). Ainda que advenha uma situação de impossibilidade 
de efectivação do crédito por diminuição do património do devedor, nem por isso deixa de ocorrer 
a sub -rogação; o que o fiador não pode é valer -se dela. A este respeito e para o art. 853º do Código 
de 1867, escreveu Cunha Gonçalves (Tratado, V -220): «…será preciso que o devedor tenha perdido 
algum dos direitos e garantias que asseguravam o crédito. Se ele se limitou a não executar o devedor 
e, por efeito desta negligência, o devedor se tornou insolvente, o fiador não poderá invocar este facto 
para se eximir à fiança, já porque a fiança é estipulada mesmo na previsão da insolvência do devedor, 
já porque o fiador podia obstar à mesma insolvência, usando do meio preceituado no art. 844º, n.º 2 
(hoje, referir -se -ia ao art. 648º, alínea b)».

Mas, independentemente disso, no caso vertente, sempre será de entender que a apontada factu-
alidade relevada pela sentença recorrida, não se enquadraria na previsão do citado art. 653º, pois que 
dela não resulta que o fiador (oponente/recorrido) tenha ficado impossibilitado de cobrar o seu crédito 
por culpa do credor IFAP, sendo que, mesmo em relação à concessão de moratórias (e não constitui 
moratória a simples inacção ou negligência do credor em accionar ou executar o devedor, pois isso não 
importa a concessão de um novo prazo, embora tenha os mesmos efeitos práticos – Cunha Gonçalves, 
ibidem, p. 217), e como salienta no referido acórdão, citando o mesmo autor, a norma que constava do 
art. 852º do Código de Seabra («a moratória concedida ao devedor pelo credor, sem consentimento do 
fiador, extingue a fiança») não passou para o Código de 1966, o que significa que se pretendeu pôr de 
lado a respectiva causa de extinção da fiança.

Já se vê, portanto, que no caso, a sentença não interpretou correctamente o disposto nos citados 
arts. 638º n.º 2, 640º e 653º do CCivil, quando considerou que da omissão, por parte do IFAP, da 
informação (ao fiador) do incumprimento por parte do devedor, resulta uma impossibilidade prática 
de sub -rogação e que a inércia do IFAP configura o fundamento de lícita recusa previsto no n.º 2 do 
art. 638º, uma vez que o IFAP não agiu com o cuidado devido face às circunstâncias.

Neste contexto, procedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

improcedente a oposição.
Custas pela recorrente, apenas na instância.

Lisboa, 9 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator)  — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

Segue acórdão de 5 de Julho de 2012:

1. O recorrido/oponente Nuno do Nascimento Rodrigues, notificado que foi do acórdão proferido 
em 9/5/2012 (fls. 323 a 333) no qual se deu provimento ao recurso interposto pelo IFAP e julgou im-
procedente a oposição à execução fiscal por aquele deduzida, vem requerer (fls. 344/345), ao abrigo 
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do disposto nos arts. 666º, n.º 2 e 669º, n.º 2, alínea b), ambos do CPC, a respectiva reforma, com os 
fundamentos seguintes:

1) O acórdão determinou a revogação da sentença recorrida e a improcedência da oposição.
2) Ocorre que nos presentes autos de oposição a correr termos sob o n.º 27/07.1BEMDL, foi, em 

2/12/2009, proferida sentença que declarou “… a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos, 
extinguindo, nessa parte, a execução”, julgando a oposição improcedente quanto à restante invocada.

3) Tanto assim que, conforme resulta dos autos, o ora requerente interpôs recurso de tal douta 
decisão em 30/1/2010, mas limitado à matéria julgada improcedente.

4) Desta forma e salvo melhor entendimento, a douta sentença, naquela parte relativa à prescrição 
de juros, constitui caso julgado, o que deverá ser declarado no douto acórdão em reclamação.

Pede, em consequência, a reforma do acórdão de 9/5/2012, de forma a que o mesmo integre a 
douta decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009, transitada em julgado e, nesta parte, procedente a 
oposição.

2. Notificado o recorrente IFAP, IP., veio este pronunciar -se nos termos seguintes:
1. Conforme refere o Recorrido, por sentença proferida em 2/12/2009, o TAF de Mirandela 

declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no mais, julgou a oposição impro-
cedente. De salientar que o Tribunal apenas proferiu decisão sobre os juros porque julgou a oposição 
improcedente.

2. Na sequência do recurso interposto pelo recorrido da decisão de improcedência da oposição, 
o STA proferiu acórdão datado de 19/01/2011, concedendo provimento ao recurso e ordenando a am-
pliação da matéria de facto.

3. Por sentença proferida em 2/12/2011, o TAF de Mirandela após ampliar a matéria de facto 
julgou «desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu», ou seja, decidiu a desoneração do 
oponente, não fazendo qualquer sentido a análise da questão da prescrição dos juros de mora, que, 
logicamente, são contraditórias em si, excluindo -se.

4. De facto, se o devedor foi julgado desonerado da questão em dissídio, legalmente, não faz 
sentido a questão da prescrição dos juros, porque o Tribunal entendeu que este não era devedor.

5. Acresce ao exposto que desta sentença foi interposto recurso pelo ora recorrente, pelo que 
não faz qualquer sentido a afirmação do Recorrido de que existe uma sentença transitada em julgado 
relativamente à questão da prescrição dos juros de mora.

6. Atento o exposto, vem agora o Recorrido ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 666º e na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 669º do CPC requerer a reforma do Acórdão proferido em 9 de Maio de 
2012, o qual tem carácter excepcional e deve conter -se nos apertados limites definidos pela expressão 
“manifesto lapso”, reportada à determinação da norma aplicável, à qualificação jurídica dos factos ou 
à desconsideração de elementos de prova conducentes a solução diversa.

7. De facto, o lapso manifesto (que não se confunde com erro ou lapso material) tem a ver com 
uma flagrantemente errada interpretação de preceitos legais (não por opção por discutível corrente 
doutrinária ou jurisprudencial) podendo, no limite, ter na base o desconhecimento, pelo que o incidente 
de reforma não deve ser usado para manifestar discordância do julgado ou tentar demonstrar “error in 
judicando” (que é fundamento de recurso).

8. Deste modo, tendo em consideração que o Recorrido pretende ver analisada a omissão de 
pronúncia relativamente à questão da prescrição dos juros de mora, a qual, salvo melhor opinião, é 
susceptível de recurso e não de reclamação, o pedido de reforma nos termos efectuados pelo Recor-
rido deverá ser indeferido por falta de fundamento legal (cfr. a este propósito Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça proferidos em 24/10/2006, no âmbito do Proc. n.º 06A2735 e em 10/05/2004, no 
âmbito do Proc. n.º 6546/03).

3. Dispensando -se os Vistos, vêm os autos à conferência, cumprindo, pois, decidir.
4. Apreciando:
4.1. No acórdão ora reclamado (proferido em 9/5/2012, a fls. 323 a 333, deu -se provimento ao 

recurso, revogando -se a sentença recorrida e julgando -se improcedente a oposição.
E dos demais termos dos autos, verifica -se também o seguinte:
a) O oponente deduziu oposição à presente execução fiscal, invocando como fundamentos da 

oposição a falta de competência material do Serviço de Finanças para executar a dívida, a nulidade 
insanável do processo executivo, a desoneração como fiador, e a prescrição da dívida e dos respectivos 
juros de mora.

b) Decidida anteriormente (cfr. sentença de 13/3/2008  - fls. 66 a 68; acórdão do STA, de 13/5/2009  - 
fls. 111 a 115; e decisão sumária do Tribunal Constitucional, de 21/7/2009  - fls. 128 a 130) a questão 
da competência do Serviço de Finanças para proceder à execução, veio, posteriormente a ser proferida, 
em 2/12/2009, a sentença de fls. 146 a 152, na qual, se concluiu pela improcedência dos fundamentos 
atinentes à nulidade insanável do processo executivo, à desoneração do oponente na qualidade de fia-
dor e à prescrição da dívida exequenda referente ao capital, e pela procedência da oposição, na parte 
relativa à invocada prescrição dos juros de mora também exigidos.
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c) Interposto recurso, pelo oponente, para o STA [recurso delimitado à parte em que a sentença 
considerou que, quer a invocada nulidade do título executivo, quer a alegada desoneração da fiança, rela-
tivamente ao oponente, não constituem fundamentos válidos e admissíveis de oposição à execução fiscal] 
veio a ser proferido, em 19/1/2011, o acórdão de fls. 259 a 269, no qual se deliberou o seguinte:

 - Confirmar a sentença no que respeita à questão da nulidade do processo executivo, pois que a 
nulidade do título executivo por falta de requisitos essenciais do título executivo não é fundamento de 
oposição à execução fiscal por não enquadrável no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i) nem cabia, no caso, 
ordenar que o processo seguisse a forma adequada para a apreciação deste incidente de arguição de 
nulidade.

 - Revogar a sentença na parte em que considerou que a alegação referente à desoneração da fiança 
prestada se reconduz à discussão da legalidade, em concreto, da dívida e que, por isso, não pode ter 
lugar em sede de oposição, nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, uma vez que a lei 
prevê meio judicial de impugnação para o efeito.

E porque, quanto a esta parte do recurso, não seria possível dar aplicação ao disposto no art. 729º 
do CPC, dada a insuficiência (no Probatório) da factualidade pertinente à apreciação deste fundamento 
de oposição (desoneração da fiança), ordenou -se a baixa dos autos à instância para que, ampliada a 
matéria de facto e de acordo com o regime jurídico que ficara explicitado, fosse apreciado o referido 
fundamento (art. 730º do CPC).

d) No seguimento, os autos retornaram à 1ª instância e, em 28/9/2011 veio a ser proferida a sen-
tença de fls. 278 a 283, na qual se exarou, além do mais, o seguinte:

«A sentença do TAF que declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no 
mais, julgou a oposição improcedente, foi revogada pelo STA, no que tange ao segmento relativo à 
desoneração da fiança prestada, que o tribunal de 1ª instância considerou reconduzir -se à discussão da 
ilegalidade, em concreto, da dívida.

Portanto, a presente sentença versará unicamente esta questão».
E em seguida, a sentença, fixando a factualidade que julgou pertinente e especificada no respectivo 

Probatório, apreciou a dita questão relativa à alegada desoneração da fiança por parte do oponente/fiador 
e veio a julgar, nessa medida, a oposição procedente, decidindo o seguinte: «Pelo exposto, e nos termos 
definidos pelo Acórdão do STA, julgo desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu».

e) O IFAP, IP., interpôs, então, recurso desta decisão para o STA.
Onde, por acórdão 9/5/2012 (fls. 323 a 333) se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a 

sentença recorrida e julgar improcedente a oposição».
4.2. É, pois, relativamente a este acórdão que o recorrido/oponente requere, agora, a supra apontada 

reforma, pedindo «que o mesmo integre a douta decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009, transitada 
em julgado e, nesta parte, procedente a oposição.»

Vejamos.
5.1. Com a prolação da sentença, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da 

causa, de acordo com o princípio consagrado no n.º 1 do art. 666º do CPC.
Mas a lei também prevê excepções a esse princípio.
Com efeito, nos termos do n.º 2 do art. 666º do mesmo CPC é lícito ao juiz rectificar erros 

materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá -la nos termos dos 
artigos seguintes.

À rectificação de erros materiais refere -se o art. 667º, que ao regime de tais erros equipara a omis-
são quanto a custas, qualquer deles permitindo a rectificação oficiosa e a todo o tempo, se nenhuma 
das partes recorrer.

Ao esclarecimento e reforma da sentença, refere -se o art. 669º (CPC) que dispõe o seguinte:
«1. Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2. É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando:
a) Tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação 

jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem neces-

sariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consi-
deração.

3. Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no número anterior é feito na própria 
alegação, aplicando -se, com as adaptações necessárias, o disposto no n.º 4 do artigo 668º»

5.2. Como decorre deste normativo, sob a mesma designação (reforma), são tratadas duas actua-
ções jurisdicionais distintas: a alteração da decisão sobre custas ou multa, proferida na sentença e a 
alteração da própria decisão da causa.

Ora, como referem Lebre de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto (Código de Processo Civil 
Anotado, Vol. 2º, Coimbra Editora, 2001, anotação 5 ao art. 669º, pp. 673/674), «O erro de julgamento, 
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quer respeite ao apuramento dos factos da causa, quer respeite à aplicação do direito aos factos 
apurados, faz -se normalmente valer em recurso da sentença, recurso este que é de apelação quando 
a sentença conhece do mérito da causa (art. 691º -1) e de agravo quando é de absolvição da instância 
(art. 733º). Tem assim lugar a reapreciação da causa pelo tribunal da relação, sob indicação, pelo 
recorrente, em alegação, dos fundamentos por que pede a alteração da decisão proferida (art. 690º). 
Mas em dois casos pode ainda o juiz da causa alterar, ele próprio, a decisão, após a contra -alegação 
do recorrido (arts. 698º -2, 743º -2 e 698º -3):

 - Quando o recurso é de agravo, tem sempre a possibilidade de o fazer, reparando -o (art. 744º);
 - Quando o recurso é de apelação, admite -se, desde a revisão de 1995 -1996, a reforma da sen-

tença, a requerimento do recorrente, feito na própria alegação (nº 3), quando tenha ocorrido lapso 
manifesto na determinação da norma aplicável, na qualificação jurídica dos factos ou na omissão de 
considerar documento ou outro elemento probatório constante do processo que, só por si, implicasse 
necessariamente decisão diversa da proferida (nº 2). É o caso quando o juiz aplique uma norma 
revogada, omita aplicar norma existente, qualifique os factos com ofensa de conceitos ou princípios 
elementares de direito, não repare que está feita a prova documental de certo facto ou de outro modo 
incorra em erro grosseiro que determine a decisão por ele tomada.

A expressão “lapso manifesto” não tem, no n.º 2, o mesmo alcance que no art. 667º (“inexactidões 
devidas a (...) lapso manifesto”): não se trata já de erros revelados pelo próprio contexto da sentença 
ou de peças do processo para que ela remete, nem de omissões sem consequência no conteúdo da 
decisão, mas de erro revelado por recurso a elementos que lhe são exteriores.»

5.3. No caso sub judice, não vemos que haja lugar à pretendida reforma do acórdão, desde logo 
porque o acórdão não tinha que referenciar a decisão do TAF de Mirandela de 2/12/2009 ou, sequer, a 
circunstância de este ter ou não transitado quanto a algumas das questões nele decididas. Com efeito, o 
recurso fora interposto da decisão proferida por esse mesmo TAF em 28/9/2011, na qual, como acima 
se deixou transcrito, expressamente se considerou que a anterior sentença (a proferida em 2/12/2009) 
«que declarou a prescrição dos juros para além dos últimos cinco anos e, no mais, julgou a oposição 
improcedente, foi revogada pelo STA, no que tange ao segmento relativo à desoneração da fiança pres-
tada, que o tribunal de 1ª instância considerou reconduzir -se à discussão da ilegalidade, em concreto, 
da dívida» e que, «Portanto, a presente sentença versará unicamente esta questão» (sublinhado nosso).

Tanto que, a decisão recorrida se limitou aos termos seguintes: «Pelo exposto, e nos termos defi-
nidos pelo Acórdão do STA, julgo desonerado o Oponente/fiador da obrigação que contraiu».

Aliás, no próprio acórdão do STA, de 19/1/2011, que apreciou o recurso interposto daquela pri-
meira decisão da instância (a de 28/9/2011) e em que se revogou tal decisão e ordenou a baixa dos autos 
ao Tribunal «a quo», também se delimita com clareza que o provimento do recurso e a revogação da 
decisão ali recorrida apenas se reporta à parte em que tal sentença fora objecto de recurso: «… acorda-
-se em, dando, nesta medida, provimento ao recurso, revogar, na mesma medida, a decisão recorrida e 
ordenar a baixa …» (sublinhado nosso).

Neste contexto, não se vê, portanto, que se preencham, no caso, os requisitos das als. a) e/ou b) 
do n.º 2 do citado art. 669º do CPC e que são pressuposto da reforma das sentenças.

6.1. Mas, de todo o modo, verifica -se uma inexactidão devida a omissão e lapso manifesto que, 
decorrendo do próprio contexto do acórdão e dos elementos dos autos, é subsumível ao disposto no 
art. 667º do CPC [isto é, uma inexactidão devida a omissão e lapso manifesto que não se integram no 
âmbito da reforma prevista na alínea b) do n.º 2 do art. 669º do CPC, onde se integra o erro revelado 
por recurso a elementos que são exteriores à decisão, o que não é o caso, mas, ao invés, se integra no 
âmbito do disposto no art. 667º do mesmo código].

Na verdade, resulta do contexto do acórdão e dos elementos dos autos a que ele se refere, que a 
improcedência da oposição (ali afirmada) se reporta, apenas e unicamente, à parte da oposição afectada 
pelo não provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida. Ora, dado que, como 
se viu, este recurso estava limitado à questão da desoneração da fiança prestada e ao fundamento de 
oposição em que esta se substanciou, fica claro que a decisão de julgar improcedente a oposição, ali 
exarada, também só nesta medida se tem de considerar.

6.2. Acresce que, contrariamente ao alegado pelo IFAP (cfr. o articulado de resposta à reclamação), 
não é verdade que na sentença proferida em 2/12/2009 o TAF de Mirandela apenas haja apreciado a 
questão dos juros por ter julgado a oposição improcedente.

Com efeito, tendo o oponente invocado vários fundamentos para a oposição, entre os quais, por um 
lado, a prescrição da dívida de capital (com fundamento em que o regime da prescrição das dívidas por 
«reposição» das quantias correspondentes a quantias indevidamente recebidas é o decorrente do n.º 1 
do art. 40º do DL n.º 155/92, de 28/7, em que o prazo de prescrição da dívida é o de 5 anos contados do 
recebimento de tais quantias) e, por outro lado, a prescrição da dívida de juros de mora (invocando como 
fundamento da prescrição desta dívida de juros, o facto de, quanto a essa parte da dívida ser aplicável o 
regime decorrente do disposto na alínea d) do art. 310º do CCivil), a procedência ou improcedência da 
oposição quanto àquela invocada prescrição da dívida de capital ou quanto aos restantes fundamentos 
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também então alegados (incompetência do Serviço de Finanças para proceder à execução, nulidade 
imputadas ao título e ao processo executivos, desoneração da fiança prestada) em nada colide com a 
apreciação feita relativamente à questão da prescrição da dívida por tais juros de mora.

E é, também por esta razão que, igualmente não é de acolher a alegação do IFAP no sentido de 
que terá sido pelo facto de a sentença proferida em 2/12/2011 (no seguimento da ordenada – pelo 
STA  - ampliação da matéria de facto e consequente julgamento, de acordo com o regime jurídico que 
ficara explicitado, quanto ao fundamento substanciado na questão da desoneração da fiança prestada) 
do TAF de Mirandela ter julgado procedente a oposição quanto a este fundamento, que, então, já não 
apreciou a questão da prescrição dos juros de mora. Na verdade o TAF não a apreciou, mas também 
não tinha que a apreciar, como se disse, carecendo, pois, de razoabilidade a alegação de que o recor-
rido pretende agora, sob a veste de uma discordância quanto ao mérito, ver analisada a omissão de 
pronúncia relativamente à questão da prescrição dos juros de mora que seria susceptível de recurso e 
não de reclamação.

Finalmente, também não é de acolher a alegação do IFAP, de que não faz sentido a afirmação do 
recorrido de que existe uma sentença transitada em julgado relativamente à questão da prescrição dos 
juros de mora, dado que daquela dita sentença (de 2/12/2011) foi interposto recurso.

Na verdade, embora seja certo que foi interposto recurso dessa sentença, também é certo que, 
como acima se salientou, nessa decisão o Mmo. Juiz logo exarou que a mesma já não incidiria sobre a 
questão da prescrição dos juros para além dos últimos 5 anos, mas incidiria unicamente sobre a questão 
relativa à desoneração da fiança prestada, questão sobre a qual o STA emitira pronúncia no sentido 
de que se tratava de questão que não se reconduz à discussão da ilegalidade, em concreto, da dívida. 
E tendo, efectivamente, a sentença apreciado unicamente esta questão da desoneração da fiança, o 
próprio recurso dela interposto pelo IFAP veio a ser delimitado também a essa questão (conforme, 
aliás, melhor se constata das respectivas conclusões desse recurso, nas quais nada se diz a respeito da 
falada prescrição).

7. Em suma, nos termos e pelos fundamentos expostos acordam os juízes da Secção de Conten-
cioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em:

a) Julgar improcedente o pedido de reforma do acórdão, nos termos pretendidos pelo requerente 
Nuno do Nascimento Rodrigues.

b) Corrigir, oficiosamente, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 667º do CPC, a inexactidão, 
devida a omissão e lapso manifesto, constante da parte dispositiva do acórdão proferido em 9/5/2012 
(fls. 323 a 333) e no qual se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 
improcedente a oposição», devendo entender -se que se deliberou dar «provimento ao recurso, revogar a 
sentença recorrida e julgar improcedente a oposição quanto ao invocado fundamento relativo à questão 
da desoneração da fiança prestada pelo oponente/fiador».

Custas pelo reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 1 UC.

Lisboa, 5 de Julho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição. Prestação de garantia. Inconstitucionalidade. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — A competência para a decisão do pedido de prestação de garantia ou de dispensa 
dessa prestação, quando formulado no âmbito de oposição à execução fiscal e 
visando a suspensão desta, cabe ao órgão da execução fiscal e não ao tribunal.

 II — A alegação de inconstitucionalidade das normas do CPPT que permitem a prática 
de actos no processo judicial de execução fiscal por órgãos de natureza adminis-
trativa, designadamente o acto de citação, consubstancia fundamento legítimo de 
oposição à execução fiscal.

 III — A norma do CPPT que atribui competência ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, não é inconstitucional, pois não atribui aos órgãos da admi-
nistração competências que a Constituição da República Portuguesa reserva aos 
tribunais.
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 IV — Se relativamente à alegada não autorização de cobrança da taxa de promoção 
a sentença de primeira instância não fez qualquer explicitação dos factos que 
se deviam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para 
apreciação deste fundamento de oposição este Tribunal de recurso não dispõe, 
de base factual para decidir o recurso jurisdicional quanto a este fundamento.

Processo n.º 64/12 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
CRUZ & COMPANHIA, LDA., pessoa colectiva n.º 500.339.074, com sede em Lageosa 

do Dão, concelho de Tondela, com os demais sinais nos autos, deduziu oposição à execução fiscal 
nº2704201001001833 contra si instaurada pela Fazenda Pública, por dívida ao Instituto da Vinha e do 
Vinho, doravante IVV, referente a taxas de promoção dos meses de Junho a Julho de 2009, cujo valor 
ascende a € 74.439,30, o qual acrescem custas e juros de mora.

Por sentença de 20 de Setembro de 2009, foi julgada a oposição improcedente. Reagiu a ora re-
corrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e, uma vez 
que, alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT.

B. A pretensão da CRUZ & COMPANHIA de oposição à execução da respeita o elenco taxativo 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, 
razão pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes vícios: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 
do artigo 188.º do CPPT; (ii) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor; 
(iii) a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.

D. O primeiro dos vícios apontados pela CRUZ & COMPANHIA na sua petição de oposição 
é enquadrável na última alínea do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT: a inconstitucionalidade invocada 
consubstancia fundamento que, desde logo, não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da 
quantia exequenda, nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que 
emitiu o título, sendo provada, simplesmente, a partir de documentos — in casu, pelo documento de 
citação da CRUZ & COMPANHIA para a execução fiscal  -, sendo certo que afecta a eficácia do acto 
de citação e consequente exigibilidade da dívida exequenda.

E. O segundo dos fundamentos invocados na petição de oposição que dá causa aos presentes autos, 
que se prende com a inexistência da taxa em questão nas leis em vigor/não autorização da cobrança da 
mesma taxa, tem cabimento expresso na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

F. É ilegal a cobrança coerciva de uma quantia proveniente de uma taxa inexistente ou cuja co-
brança não se encontra autorizada.

G. O IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por decisão 
comunitária.

H. Nos termos do n.º 3 do art.º 88 do Tratado CE (TCE), o Estado Português encontra -se inibido 
de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de apreciação pela Comissão até 
à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) o auxílio em causa — cf. 
art.º 88.0, n.º 3, in fine, do TCE —, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa 
financia.

1. A própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art.º 88.º do Tratado CE 
e remete para o art.º 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxílios 
ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários» — cf. considerando n.º 147 do processo 
C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 1 com a contestação apresentada pelo próprio IVV.

J. Até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período em questão, 
tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento — a taxa de promoção — não podem 
ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento da liquida-
ção, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de momento, 
juridicamente inexistentes.
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K. A CRUZ & COMPANHIA pode invocar em juízo o efeito directo da proibição de execução 
constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE, para com isso fundamentar a ilegalidade da cobrança deste 
tributo, o que fez nos presentes autos.

L. O IVV, ao solicitar a instauração de processo de execução fiscal, e a Administração Tributária, 
ao instaurá -lo, estão simultaneamente a violar uma norma de direito comunitário e a aplicar legislação 
que à data tem forçosamente de se considerar juridicamente inexistente (ou, pelo menos, como não 
estando a produzir efeitos, o que será equiparado à inexistência).

M. Tais factos constituem manifestos fundamentos de oposição à execução, enquanto atinentes 
com a ilegalidade abstracta do tributo, nos termos do disposto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

N. Este fundamento de oposição à execução não deverá ser julgado improcedente, atento, inclu-
sivamente, o próprio teor das decisões comunitárias juntas aos autos pelo IVV com a sua contestação 
(cf. docs. 1 e 2 juntos aos presentes autos com a contestação do IVV), decisões nas quais o Tribunal 
a quo sustenta, precisamente, o indeferimento ou improcedência de tal fundamento — cf. páginas 6 e 
7 da sentença proferida nos presentes autos.

O. Em Julho de 2010, foi com efeito proferida uma decisão pela Comissão Europeia no âmbito do 
procedimento de apreciação de auxílio estatal, decisão que foi junta pelo IVV como documento n.º 2 
com a contestação apresentada nos presentes autos. Todavia, para além do próprio teor da decisão em 
questão e para além de tal decisão ser uma decisão condicional e de não ter ainda transitado em julgado 
(em face do recurso interposto pela República Portuguesa, junto como doc. n.º 3 pelo IVV),

P. Será relevante notar que essa decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa de promoção 
a partir da sua entrada em vigor e até 31 de Dezembro de 2006 (cf. ponto 133 da referida decisão, 
junta como doc n.º 2 pelo IVV), data em que entraram em vigor novas orientações comunitárias para 
ao auxílios estatais,

Q. Sendo certo que, por um lado, a Comissão ainda não proferiu decisão relativamente à aplica-
ção da taxa de promoção para além dessa data e, por outro lado, os presentes autos respeitam a uma 
execução fiscal instaurada para cobrança coerciva da taxa de promoção relativa ao período de Junho e 
Julho de 2009, período, portanto, desde logo não abrangido pela decisão referida!

R. Não poderá proceder, portanto, o entendimento de que o fundamento de estarmos perante a 
cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor é improcedente por ter sido já pro-
ferida decisão final no aludido procedimento comunitário.

S. No que respeita à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo — fundamento 
que não foi apreciado pelo Tribunal a quo  -, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a entender que, 
nas situações em que a exigibilidade da dívida seja afectada por qualquer motivo não definitivo, mas 
meramente temporário, esse motivo possa ser invocado em sede de oposição à execução, que terá por 
objecto, então, a suspensão da execução (1).

T. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento na disposição residual da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

U. A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo invocada na petição inicial cons-
titui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, nos termos da alínea i) do n.º 1 
do artigo 204.0 do CPPT.

V. Não é manifesta a improcedência deste fundamento  - que não foi, sequer, apreciado na sen-
tença ora posta em crise  - porquanto se encontra pendente processo de impugnação das liquidações 
em causa (processos n.ºs 1101/09.5BEVIS e 1189/09.9BEVIS) e o pedido de dispensa de prestação 
de garantia.

W. Não se verifica, in casu, qualquer erro na forma de processo, nem improcedência dos fun-
damentos alegados, devendo, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, com as demais 
consequências legais.

X. A sentença recorrida viola o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alíneas a) e i), do CPPT e art.º 88.º, 
n.º 3, do TCE.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
O recorrido contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fiscal 

n.º 2704 2010 01001833 instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de € 73.521,87 
devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a inconstitucionalidade material e orgânica das normas 
do CPPT que autorizam a prática de actos de execução fiscal por órgãos de natureza administrativa e 
a não autorização de cobrança da taxa de promoção em crise.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a Oponente 
não alega nenhum dos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário» — cfr. sentença recorrida (cit.).

C) Os actos de natureza materialmente jurisdicional indicados no CPPT são a decisão (i) dos 
incidentes, (ii) dos embargos, (iii) da oposição à execução, (iv) dos recursos de actos praticados 
pelo órgão de execução, a verificação e graduação dos créditos e, por fim, (v) da anulação da venda 
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— cfr. artigo 151.º, n.º 1 do CPPT, pelo que a instauração da execução fiscal e a citação do executado 
não consubstanciam actos materialmente jurisdicionais, ao contrário do que alega a Recorrente.

D) Quer o STA, quer o Tribunal Constitucional já se pronunciou no sentido da admissibilidade 
constitucional da atribuição de competências para a prática de actos de natureza não jurisdicional por 
parte da Administração fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal — cfr. Acórdãos do STA de 
19 de Fevereiro de 1992, proferidos nos recursos n.º 13763 e 13830, de 29 de Abril de 1992, proferido 
no recurso n.º 14123 e de 23 de Setembro de 1992, preferido no recurso n.º 14344 e do Tribunal Cons-
titucional n.º 465/91, de 1 de Dezembro de 1991 e n.º 331/92, de 1 de Outubro de 1992, posição que foi 
ainda reafirmada pelo mesmo Tribunal nos Acórdãos n.º 152/02, de 17 de Abril de 2002 e n.º 263/02, 
de 18 de Junho de 2002.

E) A instauração pela Recorrente da presente acção de oposição à execução, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não se encontrando, consequentemente, vedada ou suspensa a sua cobrança, não pode ser tida senão 
como a despropósito e totalmente improcedente.

F) Um auxílio não notificado à Comissão Europeia e objecto de investigação por parte daquela 
Instituição é tido como um «auxílio ilegal» apenas na acepção da alínea f) do artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, não exprimindo qualquer juízo quanto à 
incompatibilidade com o Direito Comunitário.

G) A Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) 
em 28 de Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, 
pelo que manifestamente não se(sic) o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alinea a) do CPPT, 
ao contrário do alegado pela Recorrente.

Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida no que 
respeita ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver extinto o processo de execução fiscal em 
que é executada, com as demais consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTICA!
Juntamente com este recurso, subiu um outro recurso, interlocutório, que a Oponente havia, 

oportunamente, interposto da decisão proferida a fls. 52, na qual, relativamente ao pedido de isenção 
de prestação de garantia formulado na petição inicial de oposição para obtenção de efeito suspensivo 
da execução fiscal, se julgou que esse pedido devia ser formulado perante o Órgão da Execução Fiscal, 
no processo executivo cuja suspensão se pretende, decidindo, por isso, que “deve a Oponente dirigir o 
pedido de dispensa de garantia ao processo executivo”

Este recurso interlocutório foi admitido a subir com o primeiro que, depois dele, houvesse de 
subir imediatamente.

Nas respectivas alegações conclui -se do seguinte modo:
A) A letra do n.º 4 do artigo 103.º do CPPT, ao invés de referir que a impugnação obsta à instau-

ração da execução fiscal, vem estatuir que a «impugnação tem efeito suspensivo».
B) O «efeito suspensivo» referido diz respeito à cobrança da prestação tributária, o que se pode 

traduzir tanto numa não instauração do processo de execução fiscal (nos casos em que a impugnação 
judicial foi deduzida antes do termo do prazo de pagamento voluntário), como num não prosseguimento 
do mesmo processo (nas situações em que o mesmo já tiver sido instaurado).

C) Procurar limitar o âmbito de aplicação do disposto no n.º 4 do art.º 103.º do CPPT às situações 
em que a execução não se encontre ainda instaurada é  - no modesto entender da A……  - uma interpre-
tação que se distancia em demasia da letra da do n.º 4 do artigo 103.º do CPPT, especialmente quando 
conjugada com as restantes disposições legais pertinentes, como o são o artigo 169.º, n.º 1, do CPPT 
ou o artigo 52.º, n.ºs 1 e 2 da LGT.

D) Não fará sentido admitir que o efeito suspensivo referido no n.º 4 do artigo 103.º do CPPT se 
traduza em obstar à instauração da execução, e não se traduza igualmente em suspender uma execução 
já instaurada.

E) O Tribunal, perante um pedido de prestação de garantia em caso de apresentação de impug-
nação, averiguará previamente, através da administração tributária, qual o montante da garantia (vide, 
neste sentido, o corpo do texto do Acórdão do STA, de 27.05.2009, proferido no processo 0129/09, 
disponível em www.dgsi.pt), quer já se encontre instaurada a execução fiscal, quer ainda não se encontre 
pendente. Isto porque,

F) Mesmo nas situações em que não se encontra, ainda, instaurado o processo de execução fis-
cal, a garantia a prestar tem de cobrir, nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 199.º do CPPT (ex vi 
artigo 103.º, n.º 4, in fine, do CPPT), para além do valor da divida exequenda, juros de mora e custas, 
ainda 25% da soma destes montantes, informação de que o Tribunal não dispõe directamente.

G) Havendo uma remissão expressa no n.º 4 do artigo 103.º do CPPT para o disposto no n.º 5 do 
artigo 199.º do mesmo diploma, não se compreende como pode o Juiz a quo pretender que, nos casos 
em que não foi instaurada, ainda, execução fiscal, seja pelo singelo e inferior valor da impugnação que 
o Tribunal aferirá o valor da garantia a prestar.
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H) A jurisprudência pacificamente aceita, nos casos em que a execução fiscal já se encontra 
pendente, que a garantia requerida nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 103.º do CPPT seja 
prestada perante o Tribunal (vide, a título de exemplo, o Ac. do STA, de 27.05.2009, proferido no 
processo 0129/09, disponível em www.dgsi.pt).

I) Igualmente a doutrina corrobora este entendimento de que, em caso de apresentação de impug-
nação judicial, o Tribunal é o órgão competente para apreciar da prestação de garantias, mesmo que o 
processo de execução já tenha sido instaurado. Veja -se, por exemplo, o ensinamento do Prof. Doutor Rui 
Duarte Morais, in A Execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, 2006, pág. 79 ou Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário  - anotado e comentado, Vol. II, Áreas 
Editora, 2007, página 245.

J) No que respeita à impugnação judicial, é, assim, unanimemente aceite, em face da redacção 
do n.º 4 do artigo 103.º do CPPT, que a competência para a decisão sobre a aceitação das garantias que 
visem o efeito suspensivo da execução fiscal cabe ao Tribunal.

K) No que concerne à oposição judicial à execução, a autorizada doutrina, mormente o Prof. Dou-
tor Rui Duarte Morais (in A Execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, 2006), defende que a competência 
para a decisão sobre a aceitação das garantias que visem o efeito suspensivo da execução fiscal cabe, 
igualmente, ao Tribunal, porquanto existe um paralelo entre a impugnação judicial e a oposição à 
execução.

L) A causa de suspensão da execução tanto no caso da impugnação judicial, como no caso da 
oposição à execução, é a instauração de uma fase judicial do processo. Na verdade, é em virtude da 
apresentação do articulado dirigido ao tribunal tributário que, cumulativamente com a prestação de 
garantia, se suspende a execução (cf., para a oposição à execução, os artigos 212.º e 169.º, n.os 1 e 5, 
do CPPT). Não o contrário, não por força da mera prestação de garantia.

M) Tanto no caso da impugnação, como no caso da oposição, não tem qualquer sentido útil que 
se proceda à penhora de bens do executado sem que se decida da questão  - prévia  - de atribuição a 
essa fase judicial iniciada (impugnação ou oposição) de efeito suspensivo, mediante a prestação (ou 
dispensa de prestação) de garantia, requerida pelo impugnante ou oponente. E se na impugnação o 
Tribunal que decide da questão “prévia” da aceitação de garantias para obter a suspensão da execução, 
faz todo o sentido, por uma identidade de situações e fundamentos já evidenciada, que na oposição 
também o seja.

N) O disposto no artigo 103.º, n.º 4, do CPPT é aplicável directamente à oposição a execução por 
força da remissão do artigo 212.º do mesmo Código. E, na verdade, a remissão do artigo 212.º para os 
«termos deste Código», remete para o regime da suspensão da execução e prestação de garantia em 
caso de apresentação de impugnação judicial (cf. as disposições conjugadas dos artigos 212.º, 169.º, 
n.º 5, 169.º, n.º 1 e 103.º, n.º 4, todas do CPPT).

O) O disposto no art.º 199.º do CPPT apenas se aplica à impugnação judicial por força da remis-
são da parte final do artigo 103.º, n.º 4, do CPPT, sendo que essa remissão deixa de fora o n.º 8 desse 
artigo 199.º.

P) Para que o artigo 199.º do CPPT  - que consagra o regime da prestação de garantia em caso 
de pagamento em prestações  - seja aplicável à oposição a execução, tem de beneficiar igualmente de 
uma remissão expressa para o efeito, sendo que a remissão existente em sede de efeitos suspensivos da 
apresentação da oposição a execução  - o artigo 212.º do CPPT  - remete para o regime da impugnação 
judicial.

Q) O Executado que pretenda suspender a execução fiscal pela prestação de garantia na pendência 
de oposição à mesma, tendo -o requerido espontaneamente na petição de oposição, verá tal apreciação 
da prestação de garantia ser da competência do Tribunal.

R) Sendo o Tribunal a decidir da prestação de garantia, com vista à suspensão do processo de 
execução, então, deverá ser também o Tribunal a decidir da isenção da prestação dessa mesma garantia, 
que logra alcançar o mesmo efeito.

Nestes termos, deverá dar -se provimento ao presente recurso e, em consequência, ser revogado 
o despacho recorrido, declarando o Tribunal competente para apreciar o pedido de dispensa de pres-
tação de garantia formulado cumulativamente com a petição de oposição à execução, com todas as 
consequências legais.

No recurso interlocutório foram apresentadas contra -alegações pelo IVV onde se conclui:
A. Os fundamentos do despacho recorrido foram os seguintes:
• O Tribunal apenas tem competência para decidir o pedido de dispensa de prestação de garantia 

nos casos previstos no artigo 103.”, n,º 4 do CPPT;
• Este preceito é aplicável apenas quando o impugnante pretende obstar à instauração do processo 

de execução fiscal na pendência de impugnação judicial precedente a essa mesma instauração;
• Encontrando -se já instaurada a execução fiscal no caso dos presentes autos, o pedido de dispensa 

da garantia com vista à SUE suspensão deve ser dirigido ao órgão competente para a execução fiscal 
e não ao Tribunal.



1361

B. A Recorrente entende que o Tribunal efectuou uma interpretação incorrecta do disposto no 
artigo 103.º, n.º 4 do CPPT. tendo o Tribunal a quo competência para apreciar o pedido de dispensa ic 
prestação de garantia em qualquer circunstância, i.e., independentemente de, no momento do pedido 
já ter sido instaurada a execução fiscal ou não.

C. Concluímos que:
• A jurisprudência deste Venerando Tribunal é unânime no entendimento de que a competência 

para decidir da dispensa da prestação de garantia para suster o processo de execução fiscal é do órgão de 
execução fiscal e não do Tribunal  - neste sentido, v. acórdãos do STA de 3 de Julho de 2002, proferido 
no processo n.” 620/02, 9 de Outubro de 2002, proferido no processo n.º 896/02, de 16 de Outubro de 
2002, proferido no processo n.” 1123/02;

• O STA já decidiu num caso idêntico em que também era Recorrente a Cruz & Companhia, Lda. 
que «A competência para a decisão sobre a apreciação da garantia prestada ou do pedido de dispensa 
de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição à execução fiscal, visando a suspensão 
desta, cabe ao órgão da execução fiscal e não ao tribunal»  - cfr. Acórdão de 7 de Dezembro de 2010, 
proferido no processo n.” 091C/10 (cit).

• Também o princípio da indisponibilidade do crédito tributário por parte da Administração fiscal 
impede que seja sufragada solução diversa da constante do despacho recorrido na medida em que só 
nos termos da Lei Fiscal o crédito tributário poderá ser extinto ou reduzido e bem assim, permitida a 
excepção de dispensa de prestação de garantia.

Termos em que o despacho a quo não merece qualquer censura, devendo ser mantido no que 
respeita à incompetência do Tribunal para apreciar o pedido de dispensa de prestação de garantia, com 
as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Parece que nada obsta ao conhecimento dos recursos, tal como foram admitidos (fls. 61 

e ss., e 168 e ss.).
2. É posta em causa a decisão proferida em oposição pela qual se julgou improcedente a 

oposição, quer quanto ao fundamento da “inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais pratica-
dos pelo chefe do serviço de finanças e preterição da formalidade prevista no n.º 1 do art. 188.º do 
CPPT”, quer quanto ao fundamento de “falta de autorização de cobrança da taxa de promoção e 
sua ilegalidade”.

3. O que se invoca no recurso interposto não será de acolher, desde logo porque a reserva 
jurisdicional se mostra posta em causa com a citação que foi ordenada pelo dito chefe do 
serviço de finanças, “já que tal despacho não se insere nos despachos jurisdicionais, não tendo 
por finalidade a composição de qualquer litígio” - ac. do S.T.A. de 16 -6 -04, rec. n.º 376/04, entre 
outros.

4. Quanto à invocada falta de autorização ou ilegalidade, mostra -se que no dito proc. 
n.º C 43/2004 foi proferida uma decisão pela Comissão Europeia a 20.7.10, a qual se pronunciou 
no sentido da taxa de promoção em causa, que é cobrada pelo Instituto do Vinho e da Vinha, 
ser compatível com a legislação comunitária, salvo no que respeita aos vinhos importados, em 
que foi detectado um comportamento abusivo, tendo sido fixadas certas obrigações ao Estado 
Português, de que foi mesmo assim interposto recurso de anulação, o qual se encontrará ainda 
pendente.

5. Parece que a dita decisão, proferida de acordo com o art. 108.º n.º2 do Tratado de Fun-
cionamento da União Europeia, não consubstancia a falta de autorização que se invoca.

6. Relativamente à suspensão da execução decorrente da pendência de um processo de 
impugnação, o que tinha sido associado a um “pedido de dispensa da prestação da garantia”, em 
termos de se estar face a uma causa de inexigibilidade, foi proferida uma decisão interlocutória 
em que se decidiu quanto a este último tratar -se de um pedido deveria ser dirigido ao órgão de 
execução fiscal, nos termos expressamente previstos no art. 170.º do CPPT.

7. Sendo que se encontra expressamente previsto que a dispensa da garantia tenha na pen-
dência de execução de ser assim requerida, não será de aplicar por remissão o que se encontra 
previsto no art. 103.º n.º2 do CPPT quanto à impugnação, sendo a tal que se refere o acórdão do 
S.T.A. de 27.05.2009, proferido no processo 0129/09, que a recorrente cita.

8. E que não será possível conhecer do dito fundamento sem que tenha sido fixada a respectiva 
factualidade, decidiu -se no ac. do S.T.A. de 16 -11 -2011, proferido no processo 0662/11.

9. Concluindo, parece que os recursos interpostos são de improceder.
Foram colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumprindo decidir ambos os 

recursos.
2. O despacho interlocutório, constante de fls. 52,é do seguinte teor:
“Admito liminarmente a oposição. Comunique ao SF.
Notifique -se o Exm.º RFP para contestar em 10 dias.
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Pedido de dispensa de garantia, 61º e sgs.: da petição inicial:
Através do disposto no n.º 4 do artº. 103º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 

(CPPT) o legislador permitiu ao cidadão a possibilidade de, na Impugnação, mediante prestação de 
garantia, obstar a que seja instaurada execução fiscal. Esta situação só ocorre se a impugnação judicial 
for deduzida antes do termo do prazo de pagamento voluntário do tributo, pois, decorrido este prazo, 
é extraída certidão da dívida para efeitos de instauração de execução  - artºs, 88º nºs 1 e 4, 162º, 103º, 
n.º 4 e 199º, todos do CPPT. Se a garantia for prestada após a instauração do processo de execução esta 
suspende -se, cfr. o disposto no artº. 169º do CPPT. Vejam -se a este propósito as anotações de Jorge 
Lopes de Sousa in CPPT anotado, 3a ediç, 2002.

A nosso ver a aplicação do n.º 4 do artº. 103º tem essencial pertinência na primeira das situações 
referida  - antes da instauração da execução, para obstar à instauração.

Nos demais casos a prestação de garantia é, e deve ser a bem da tutela jurisdicional efecti-
va  - porque se garante maior eficácia/celeridade  - requerida e prestada no processo executivo.

A propósito vejam -se os artºs 103º n.º 4 que remete para o artº. 199º, o qual se insere no título da 
Execução fiscal. Do artigo 199º, n.º 5 resulta que a garantia é calculada/prestada pelo valor da dívida 
exequenda; ora não existindo execução o cálculo/prestação tem de ser aferido, excepcionalmente, 
pelo valor atribuído pelo autora impugnação. Quem, melhor que o Órgão de Execução Fiscal (adiante 
OEF) para averiguar e decidir, em primeira linha, nos termos e para os efeitos do n.º 9 do art. 199º da 
diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia.

Como compatibilizar a celeridade que se impõe, com a necessidade de obter a concordância 
da administração tributária sobre a idoneidade da garantia nos termos do n.º 2 do 199º. Sempre 
que haja, durante a existência da garantia, algum facto originador de alterações  - cessação da 
garantia; diminuição ou reforço  - é necessário que haja, sempre ou quase sempre, a audição/in-
tervenção da Administração Tributária.

Também se insere no Título da execução fiscal o art. 151, n.º 1 que define “à contrário” a 
competência do OEF, nesta se integrando a da decisão, em primeira linha, sobre a prestação, 
cálculo e demais incidentes da garantia.

O que se disse quanto à prestação da garantia é inteira e reforçadamente aplicável à apre-
ciação, prima facie, do pedido de dispensa de garantia: Veja -se o n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral 
Tributária ao estipular “A Administração Tributária... pode isentá -lo..”; no mesmo sentido veja -se 
o 170º, n.º 1 do Código de Procedimento e de processo tributário: “...deve o executado requerer a 
dispensa ao Órgão de Execução Fiscal...”.

Assim, pelas razões sumariamente indicadas, a bem da tutela jurisdicional efectiva, celeridade/efi-
cácia, e no respeito pelo figurino normativo/processual instituído pela LGT e CPPT deve a Oponente 
dirigir o pedido de dispensa de garantia ao processo executivo”.

CUMPRE DECIDIR:
O RECURSO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
Questão idêntica foi decidida neste STA através do ac. de 28/03/2012 tirado no rec. 01145/11. 

Concordamos com a fundamentação para a qual remetemos. Ali se expendeu:
“A resolução da questão colocada no recurso do despacho interlocutório passa por saber a quem 

compete apreciar e decidir o pedido de dispensa de prestação de garantia com vista a obter a suspen-
são da execução fiscal face à instauração de processo de oposição a essa execução: se ao tribunal 
tributário, se ao órgão da execução fiscal.

Segundo a decisão recorrida, essa competência cabe ao órgão da execução, devendo o pedido 
ser formulado no processo executivo cuja suspensão se pretende e aí ser apreciado e decidido pelo 
órgão da execução. Razão por que se decidiu instar «a Oponente a requerer a prestação de garantia 
no processo executivo, devendo de tal requerimento dar nota nestes autos».

Dissente a Oponente, ora Recorrente, desse julgamento, que reputa de errado, porquanto, na 
sua perspectiva, é ao tribunal que cabe apreciar e decidir a matéria relativa à prestação da garantia 
e/ou à isenção dessa prestação.

Vejamos.
O artigo 52.º da Lei Geral Tributária dispõe, no seu n.º 4, que a administração tributária pode, 

a requerimento do executado «isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe 
causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a 
insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.». E o artigo 170.º 
do CPPT estabelece, no seu n.º 1, que «Quando a garantia possa ser dispensada nos termos previstos 
na lei, deve o executado requerer a dispensa ao órgão da execução fiscal (...)».

Donde se depreende que a administração tributária tem competência, através do órgão da exe-
cução fiscal, para a apreciação e decisão do pedido de prestação de garantia e de dispensa dessa 
prestação.
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Todavia, o artigo 183.º, n.º 1, do CPPT dispõe que se houver lugar a qualquer forma de garantia, 
ela será prestada junto do tribunal tributário competente ou do órgão da execução fiscal «onde pender 
o processo respectivo», assim se depreendendo que tanto o tribunal como o órgão da execução poderão 
deter competência para a decisão do pedido de prestação de garantia.

Neste contexto, torna -se necessário apurar onde deve ser deduzido e apreciado o pedido naqueles 
casos, como aquele que ora nos ocupa, em que existem processos simultaneamente pendentes perante 
o tribunal e perante o órgão da execução fiscal.

Tal questão foi já por diversas vezes analisada e decidida neste Supremo Tribunal, tendo -se firmado 
o entendimento, que subscrevemos e aqui deixamos acolhido, no sentido de que a competência para 
a decisão do pedido de prestação de garantia ou de dispensa dessa prestação, quando formulado no 
âmbito de oposição à execução fiscal e visando a suspensão desta, cabe ao órgão da execução fiscal e 
não ao tribunal – cfr. os acórdãos proferidos em 7/12/2010, no recurso n.º 0910/10 e em 16/12/2010, 
no recurso n.º 0907/10.

Como se deixou explicado naquele primeiro aresto, «o processo em que se deverá requerer a 
prestação de garantia deverá ser aquele em que se pretende que se produza o efeito suspensivo que a 
sua prestação produz, ou seja, visando a prestação de garantia suspender a executoriedade do acto de 
liquidação, obstando ao prosseguimento do processo de execução fiscal, parece que deverá ser nesta 
execução, perante o órgão da execução fiscal.

É este, aliás, o entendimento que se pode sintonizar com o poder atribuído à administração 
tributária, e não ao tribunal, de, a requerimento do executado, o isentar de prestação de garantia 
(artigos 52.º, n.º 4, da LGT e 170.º, n.º 1, do CPPT)  - v. autor e obra citada.

É certo que o n.º 4 do artigo 103.º do CPPT vem lançar dúvidas sobre a correcção desta conclu-
são, nos casos de impugnação judicial, como salienta Jorge Lopes de Sousa, porquanto, na verdade, 
aí se estabelece, com uma redacção pouco feliz, que «a impugnação tem efeito suspensivo quando, a 
requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notifica-
ção para o efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do 
artigo 199.º».

Ora, esta disposição, ao referir que é o tribunal quem notifica o interessado para prestar garantia, 
parece pressupor que é perante o próprio tribunal que a garantia tem de ser prestada; por outro lado, 
ao fixar -se aqui um prazo de 10 dias, em vez do prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do artigo 169.º do 
CPPT para a prestação de garantia perante a AT, parece não se poder deixar de concluir que não 
se está a remeter o interessado para o procedimento de prestação de garantia perante a AT previsto 
nesse artigo. Aliás, essa remissão era feita no n.º 3 deste artigo 103.º, na redacção original, em que 
se referia que «a impugnação tem efeito suspensivo mediante garantia adequada a solicitar, conceder 
e prestar nos termos do artigo 199.º», pelo que o facto de o n.º 4 do artigo 103.º, na redacção dada 
pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, ter substituído esta norma pelo actual n.º 4 parece conduzir à 
conclusão de que se pretendeu criar um regime próprio para a impugnação judicial, sendo a garantia 
prestada perante o tribunal e no prazo mais curto de 10 dias. E, a ser assim, o tribunal terá de averiguar 
previamente, através da AT, qual é o montante da garantia, pois ela tem de cobrir «o valor da dívida 
exequenda, juros de mora até ao termo do prazo de pagamento limite de 5 anos e custas a contar até 
à data do pedido, acrescida de 25% da soma daqueles valores» (artigo 199.º, n.º 5) e nem todos estes 
elementos serão do conhecimento ou poderão ser calculados pelo tribunal (designadamente as custas 
devidas no processo de execução fiscal, que devem ser contadas até à data do pedido de prestação de 
garantia)  - Jorge Lopes de Sousa, in obra citada.

No caso em apreço, o pedido de dispensa de garantia foi solicitado no âmbito de processo de 
oposição à execução fiscal, e não de impugnação judicial, mas com a finalidade de a reclamante, ora 
recorrente, obter efeito suspensivo no processo de execução fiscal.

E, assim sendo, será neste caso o órgão da execução fiscal o competente para apreciar tal pedido.».
Em face do que se vem de expor, e sempre com o devido respeito por contrária opinião, julga-

mos que a norma constante do artigo 103.º, n.º 4 do CPPT, que permite a apreciação pelo tribunal 
do pedido de prestação de garantia ou da sua dispensa, apenas é aplicável ao pedido formulado na 
pendência de impugnação judicial, e não já ao pedido formulado na pendência de oposição à exe-
cução fiscal”..

Pelo exposto, nega -se provimento ao recurso do despacho interlocutório.
O RECURSO DA SENTENÇA.
A decisão recorrida é do seguinte teor:
I Relatório
CRUZ & COMPANHIA, LDA., pessoa colectiva n.º 500.339.074, com sede em Lageosa do 

Dão, concelho de Tondela, com os demais sinais nos autos, deduziu a presente oposição à execução 
fiscal nº2704201001001833 contra si instaurada pela Fazenda Pública, por dívida ao Instituto da 
Vinha e do Vinho, doravante IVV, referente a taxas de promoção dos meses de Junho a Julho de 
20, cujo valor ascende a € 74.439,30, o qual acrescem custas e juros de mora.
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Fundamentou a sua posição, alegando, em síntese:
a) Inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais praticados por órgãos com natureza administra-

tiva — o processo de execução fiscal, na configuração delineada pelo CPPT e pela LGT, é um processo 
de natureza judicial, sucede que em processos de execução fiscal, a função de decidir e ordenar a 
citação do executado, é, geralmente, atribuída aos serviços de finanças, função que se concretiza num 
acto materialmente jurisdicional por um órgão com natureza e funções administrativas, o que fere de 
inconstitucionalidade orgânica e material as normas do CPPT que determinam a prática de tais funções 
jurisdicionais, em especial, o nº1 do artigo 188.º do CPPT:

b) Dessa inconstitucionalidade resulta, no caso em apreço, a nulidade do mandado de citação 
emitido pelo senhor Chefe do Serviço de Finanças e, consequentemente, da citação efectuada, posto 
que foi ordenada por quem, para tanto, não tem constitucionalmente competência, o que se inova para 
todos os efeitos legais;

e) Este fundamento enquadra -se na previsão contida na alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, 
já que se trata de um fundamento provado unicamente por documento, que não envolve apreciação da 
legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa tão pouco interferência em matéria da 
exclusiva competência da entidade que emitiu o título, pelo que a procedência do mesmo deverá ser 
apreciada pelo Tribunal;

d) A não autorização da cobrança da taxa de promoção, com base no disposto do art. 204º. n.º 1, 
a), do CPPT — A execução de urna quantia proveniente da cobrança de uma taxa inexistente ou não 
autorizada, conforme dispõe o preceito referido;

e) No caso em análise, o IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa, cuja cobrança se encontra 
suspensa por decisão comunitária:

f) O montante devido pelas taxas de promoção é apurado de acordo com o estatuído no Decreto-
-Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção e na portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa. Sucede que, a cobrança da mencionada taxa de promoção é contrária ao direito 
comunitário, designadamente ao disposto no Tratado de Roma no que concerne aos auxílios de Estado.

g) A suspensão da execução, até á decisão final sobre o pleito, obtém -se com a apresentação da 
petição da impugnação judicial, no caso, da presente oposição, por aplicação do disposto no n.º 5 do 
artigo 169.º CPPT. A suspensão dependerá, em princípio, da prestação de garantia idónea nos termos 
dos artigos 195.º ou 199.º do CPPT, sendo que o n.º4 prevê que a administração tributária possa, a 
requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar 
prejuízo.

Terminou, pedindo a procedência da oposição, e em consequência, ser declarada extinta a presente 
execução ou, em alternativa, ser declarada a suspensão da mesma, com isenção da prestação de garantia. 
cfr. fls. 4 a 27 dos presentes autos.

Admitida liminarmente a oposição por despacho proferido em 27 -10 -2010 (fls. 51 e 52 do processo 
físico), decidiu -se que o pedido de dispensa de garantia deveria ser apresentado no processo executivo, 
sendo o referido despacho objecto de recurso, o qual, admitido, se decidiu que subirá com o que for 
interposto da decisão final, cfr. despacho de 29 -11 -2010, fls. 86 do processo físico.

Notificada nos termos do art. 210.º do CPPT, veio o Exm.º Representante da Fazenda Pública 
pronunciar -se sobre uma questão prévia a ilegitimidade da representação da Fazenda Pública para re-
presentar em juízo o IVV. Sustentou carecer de legitimidade para representar em juízo o IVV, pelo que 
pediu a declaração de nulidade da notificação da fazenda pública e a notificação do referido instituto, 
cfr. fls. 56 a 57.

Veio o IVV sustentar o alegado pelo representante da fazenda pública, no respeitante à ilegitimidade 
do mesmo para estar em juízo enquanto representante do instituto mencionado. Terminou, pedindo a 
sua notificação, nos termos do artigo 210.º do CPPT, de modo a poder apresentar a sua contestação. 
cfr. fls. 91 a 93.

Por despacho constante de fls. 108, frente e verso, foi dado como sem efeito a notificação do 
representante da fazenda pública, ordenando -se a notificação do IVV, vide fls. 108, frente e verso.

Notificado para contestar, veio o IVV apresentar a sua contestação, alegando, em síntese:
a) Processo de execução fiscal subjacente aos presentes autos — está em discussão uma dívida 

relativa a taxa de promoção, à qual ficam sujeitos «os vinhos e produtos vínicos produzidos no terri-
tório nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo que o instituto 
referido, tentou cobrar a dívida referida por meio de pagamento voluntário. Todavia, a ora oponente 
manteve -se em falta, daí ter -se lançado mão do processo legal de execução fiscal, conforme prescreve o 
artigo 28º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de Abril, como forma de obter o pagamento das taxas 
que lhe são devidas por lei. Referindo que a petição inicial a ora oponente não contesta a dívida;

b) Inconstitucionalidade material e orgânica das normas do CPPT que autorizam a prática de actos 
de execução fiscal por órgãos de natureza administrativa — veio o IVV referir que há muito a jurispru-
dência do STA e do T. Constitucional vem afirmando pacificamente a admissibilidade constitucional da 
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atribuição de competências para a prática de actos de natureza jurisdicional por parte da Administração 
Fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal. Neste sentido o IVV, sustentou que a invocada nulidade 
do mandado de citação emitido pelo Senhor Chefe de Finanças de Tondela não procede.

c) Pretensa não autorização de cobrança da taxa de promoção — O IVV veio sustentar não 
assistir razão á ora oponente, pois que não se verifica qualquer ilegalidade ou contrariedade com o 
direito comunitário, no respeitante á cobrança das mencionadas taxas, O procedimento resultante da 
não notificação à Comissão já foi objecto de decisão final, decisão de 20 de Julho de 2010 (que juntou 
como documento n.º 2), que veio a definir que, as referidas taxas são auxílios estatais compatíveis com 
o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3 alínea c) do TFUE;

d) não se verifica o fundamento previsto no art, 204.º,n.º1, alínea a), do CPPT, pelo que a presente 
execução deve prosseguir os seus trâmites.

e) Competência para a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia — o 
representante do IVV veio sustentar que é ao órgão competente para a execução fiscal, nos termos 
do disposto no art. 170.º, n.º1 CPPT, que cabe conhecer da dispensa de prestação de garantia, e 
não ao tribunal. Acrescentando que, in casu, tal pedido deveria ter sido dirigido ao Serviço de 
Finanças de Tondela.

Terminou pedindo, a absolvição da instância pelo facto de a presente oposição não ter fun-
damento, nos termos do art. 204.º do CPPT e, em alternativa, pediu a improcedência da presente 
oposição, não devendo o Tribunal conhecer do pedido de dispensa da prestação de garantia e 
prosseguindo o processo de execução fiscal os seus trâmites, vide fls. 57 a 65.

Veio o Digno Procurador da República pronunciar -se no sentido da improcedência da opo-
sição, sustentando que os fundamentos da oposição são, apenas, os taxativamente enumerados 
nas diversas alíneas do artigo 204.º do CPPPT, sendo que a ilegalidade não consubstancia um 
desses fundamentos. Acresce, nos termos do art. 204.º h) do CPPT apenas pode ser fundamento 
de oposição quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de 
liquidação, o que não se verifica. Terminou sustentando que o prazo há muito foi ultrapassado 
para se proceder a eventual convolação, cfr. fls 152 e 153.

II Fundamentação
As questões a apreciar prendem -se, fundamentalmente, com a admissibilidade da presente 

oposição à execução fiscal. Sendo questões de direito, cuja solução prévia prejudica o conheci-
mento das demais, cumpre por elas começar.

NULIDADES ABSOLUTAS
ERRO NA FORMA DE PROCESSO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas 

destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: art. 660º n.º 2 
Código de Processo Civil (CPC), ex vi do art. 2º alínea f) Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

Do teor da petição inicial ressalta, para além do mais, que a Oponente reage contra a ins-
tauração da execução, invocando a inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais praticados pelo 
chefe do serviço de finanças e preterição da formalidade prevista no n.º 1 do artigo l88.º do CPPT, 
bem como invoca a falta de autorização de cobrança da taxa de promoção e sua ilegalidade.

Para tal peticiona que a presente oposição seja julgada procedente, por provada, e conse-
quentemente extinta a presente execução, ou, em alternativa ser declarada suspensa.

Para obter tais desideratos, optou a Oponente pela via da oposição.
O erro na forma de processo ocorre sempre que a forma processual escolhida não corres-

ponde à natureza ou valor da acção e constitui nulidade, de conhecimento oficioso: art. 199º e 
202º do Código de Processo Civil (CPC).

O erro na forma de processo afere -se pelo pedido ou pretensão que o autor pretende obter 
do tribunal com o recurso à acção; por outro lado, constitui vinculação temática para o tribunal, 
pois é dentro dele que o tribunal se move: art. 668º n.º 1 alínea e) do CPC.

O pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com a acção, ou seja, a finalidade, o re-
sultado, a providência que se quer alcançar: art. 498º n.º 3 do CPC.

No que concerne ao fundamento de inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais pratica-
dos pelo chefe do serviço de finanças, alegado pela oponente, segundo o entendimento da juris-
prudência, o Acórdão do STA, de 16 -06 -2004, recurso nº367/04, preconiza que: “Nos termos do 
artigo 103º da LGT o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional”. Significa 
isto que não obstante a sua natureza de processo judicial há actos na execução que podem ser 
praticados pela AF. Um desses actos é a citação. Na verdade, o acto de dar a conhecer ao executado 
a interposição contra ele da execução ou a chamá -lo ao processo, não implica qualquer decisão 
relativa à composição do litígio ou do conflito de interesses existente. A AF não vai decidir nada 
mas apenas dar conhecimento do que existe. Mas, de qualquer modo, o n.º 2 do artigo 103.º da 
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LGT, permite sempre aos interessados o direito de reclamação para o juiz dos actos materialmente 
administrativos, assim havendo o controlo por este de todos os actos praticados, em conformidade 
com o carácter judicial do processo. Situação similar ocorre no processo civil, dizendo o nº1 do 
artigo 234º do CPC que “incumbe à secretaria promover oficiosamente, sem necessidade de des-
pacho prévio, as diligências que se mostrem adequadas à efectivação da regular citação pessoal do 
réu e à rápida remoção das dificuldades que obstem à realização do acto”, sem prejuízo dos casos 
em que a lei imperativamente faz depender a citação de despacho judicial (artigo 234º nº4 do CPC). 
E nunca vimos defender que esta norma viola a função jurisdicional. A citação levada a efeito pelo 
chefe da repartição de finanças no processo executivo não viola pois o disposto nos artigos 103º e 
54º nº1 alínea h) da LGT. Nem outra coisa resulta do acórdão 24634 de 27 de Setembro de 2000 do 
Supremo Tribunal Administrativo, pois nele se reitera que a opção do legislador pela natureza judicial 
do processo de execução fiscal não invalida a participação da administração tributária na realização 
do seu escopo judicial. Nem se vê em que é que o facto de a citação ser efectuada pelo chefe da re-
partição de finanças possa pôr em causa a separação e independência dos órgãos de soberania ou o 
exercício da função jurisdicional pelos tribunais (artigo 111º e 202º da CRP citados pela recorrente) 
quando, como se disse, pode sempre haver reclamação para o juiz, o qual controlará a legalidade 
da actuação do chefe da repartição de finanças. A competência deste não é uma competência que o 
juiz nele haja delegado, sendo que é o próprio artigo 35º do CPPT que permite que o despacho que 
ordena a citação seja impresso ou assinado por chancela. O que bem ilustra que tal despacho não 
tenha que assumir carácter jurisdicional”

Ainda sobre a constitucionalidade que se vem referindo vejam -se também a jurisprudência 
referida pelo IVV, quer á do STA quer a do tribunal Constitucional.

Por outro lado, caso pretendesse a Oponente arguir a nulidade da citação, incumbia -lhe 
primeiramente apresentar um requerimento no órgão de execução fiscal competente no sentido 
de este se pronunciar sobre a aludida nulidade e, posteriormente, com base na decisão proferida 
no sentido do indeferimento do pedido, poderia a oponente, da mesma, interpor reclamação nos 
termos do artigo 276º do CPPT.

Sobre a pretensa não autorização de cobrança da taxa de promoção e sua ilegalidade a res-
posta também se impõe com clareza pois resulta, para além do mais, do enfoque argumentativo 
apresentado pelo IVV, veja -se supra, no relatório, o referido na aI. e), na síntese de argumentos 
que esgrimiu. Enfoque que tem suporte documental, o constante de fls. 75 a 88. Pelo contrário, a 
versão apresentada pela Oponente outro suporte não tem que não seja o de uma argumentação 
que traduz uma leitura muito “especial” de normas e procedimentos comunitários, leitura que 
não tem qualquer aderência à efectiva realidade verificada.

No que respeita ao pedido de isenção de garantia e consequente suspensão da execução, já 
sobre o assunto nos pronunciamos, vide supra no relatório.

Por outro lado a prejudicialidade que a seguir se referirá, mesmo que aquela pronúncia não 
existisse, retiraria necessidade de mais aprofundadamente nos pronunciarmos sobre o pedido de 
isenção de garantia e consequente suspensão do processo executivo.

A oposição á execução fiscal é permitida com os fundamentos previstos no artigo 204.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário — cfr., correspondentemente, o artigo 286.º do 
Código de Processo Tributário, e também o artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições 
e Impostos. Em execução fiscal, mormente por meio de oposição a ela, atendendo ao carácter 
especial e sumário deste instrumento processual, tem por escopo essencial o ataque (global ou 
parcial) à execução fiscal, visando a extinção da execução, ou absolvição do executado da instância 
executiva, pela demonstração do infundado da pretensão de entidade exequente.

No caso sub judicio:
a Oponente não alega nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1, do art. 204º. do CPPT, 

como tal, a forma de processo adequada ao caso concreto não pode ser a oposição, ou a alegação 
é, efectivamente, insustentada.

É certo que, como dispõem os artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, se deve ordenar 
a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado, nos termos da lei, mas, por outro 
lado, tem vindo a jurisprudência a entender que a convolação na forma do processo adequada só 
se deve operar quando não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta.

Ou seja, a convolação é legalmente admissível se o pedido se adequar à forma processual cor-
recta e desde que não esteja ultrapassado o prazo legal permitido para essa forma de processo.

Ora, no caso em apreço, independentemente de estar ainda em prazo, com base nos funda-
mentos invocados na petição inicial apresentada (inconstitucionalidade dos actos jurisdicionais 
praticados pelo chefe do serviço de finanças), é manifesto que estes não constituem fundamento 
de impugnação judicial, pois nela não são invocados vícios que afectem a validade do acto de 
liquidação mas sim a exigibilidade da dívida, daí que a possibilidade de convolação não seja ad-
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missível. Sempre se dirá que as impugnações foram deduzidas, como se resulta da petição inicial 
desta Oposição.

Dispõe o artigo 209º, n.º 1, alínea b) do CPPT que. “1 — Recebido o processo o Juiz rejeitará 
logo a oposição por um dos seguintes fundamentos:... b) Não ter sido alegado algum dos fundamentos 
admitidos no nº1 do artigo 204”

Assim:
1 relativamente à alegada inconstitucionalidade, não havendo fundamento legal para a 

procedência desta oposição, porque não foi liminarmente rejeitada ao abrigo do disposto do re-
ferido normativo, cumpre agora em sede de sentença determinar a sua improcedência, ficando 
prejudicado o conhecimento de qualquer outra questão

2 quanto à pretensa não autorização de cobrança da taxa de promoção e sua ilegalidade 
manifestamente se verificou a ausência de sustentabilidade do alegado pela Oponente.

Improcedência que, por via da hierarquização das questões, prejudica a análise das demais 
questões.

III Decisão
Pelo exposto julgo improcedente a presente oposição”.
3 – DO DIREITO
Nos presentes autos de acordo com as alegações da recorrente, nomeadamente na conclusão C) os 

vícios invocados são: “C. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes 
vícios: (i) a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT; (ii) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor; (iii) a 
pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.”. Vejamos.

No primeiro dos vícios invocados, a recorrente pretende fazer valer a posição, segundo a qual, 
existe inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal.

Quanto à alegada inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determi-
nam a prática de funções jurisdicionais pelos Serviços de Finanças no âmbito da execução fiscal, mais 
especificamente o n.º 1 do artigo 188º do CPPT que atribui ao órgão de execução fiscal o poder para 
ordenar a citação do executado, a recorrente apenas diz que esse fundamento se enquadra na aliena i) 
do n.º 1 do artigo 204º do CPPT e que, por isso, não há erro na forma de processo.

Acontece que, sobre esse fundamento, a sentença recorrida, invocando o acórdão do STA de 
16/6/2004 proferido no recurso n.º 367/04, pronunciou -se sobre o mérito, dizendo que “o acto de dar a 
conhecer ao executado a interposição contra ele da execução ou a chamá -lo ao processo, não implica 
qualquer decisão relativa à composição do litígio ou do conflito de interesses existente». Ao pronunciar-
-se sobre a inconstitucionalidade material da norma que dá poderes ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, vendo aí uma actuação meramente administrativa, desprovida de carácter jurisdicional, 
a sentença pressupõe que esse fundamento pode ser incluído no âmbito da oposição, e por isso, não lhe 
pode ser feita a censura que a recorrente lhe dirige.

Quando a sentença se refere à existência de erro na forma de processo, fá -lo apenas para responder 
à conclusão que a oponente retira no artigo 20º da petição da alegada inconstitucionalidade. Com efeito, 
após invocar a inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 188º do CPPT, a oponente alega que dela resulta 
a nulidade do mandado de citação emitido pela chefe do serviço de finanças e, consequentemente, da 
citação efectuada, posto que efectuada por quem, não tem constitucionalmente competência para tanto. 
Ora, se pretendia alegar a nulidade da citação, diz a sentença, que deveria ter dirigido tal pedido ao 
órgão de execução fiscal e não ao tribunal através da oposição.

E nenhum reparo se pode fazer a este julgamento.
De acordo com a corrente jurisprudencial reiterada e uniforme deste Tribunal, a propósito da argui-

ção e conhecimento das nulidades processuais decorrentes das falta ou nulidade da citação em processo 
de execução fiscal, tem que se reconhecer que a falta de citação não se presta a servir de fundamento 
à oposição. Não só não cabe no âmbito da alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, por não ser um acto 
predestinado à extinção da execução, como está fora do alcance do n.º 1 do artigo 151º do CPPT, por 
não ser tratar de uma questão jurídica controvertida. Com efeito, diz -se no Acórdão do Pleno da Secção 
de 28/2/04, no recurso n.º 0803/04, que «o facto de a alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT não 
rechaçar, peremptoriamente, a consideração da nulidade do citação como fundamento de oposição à 
execução, não significa que este meio processual seja o próprio para a invocar. Isto porque a nulidade 
da citação consubstancia uma nulidade do processo executivo, e as nulidades devem ser invocadas 
e apreciadas no processo em que ocorreram, tendo em vista a sua sanação e o prosseguimento do 
processo. Ao passo que a oposição à execução persegue a extinção do processo ou, pelo menos – em 
casos restritos – a sua suspensão», Jurisprudência esta que tem vindo a ser seguida de forma unânime 
em decisões posteriores (cfr. ac. do STA de 2/4/08, rec. n.º 0953/07, de 25/3/09, rec. n.º 0923/08, de 
3/11/2010, rec. n.º 0586/10, de 10/3/2011, rec. n.º 042 e de 25/5/2011, rec. n.º 0817/11). Por outro lado, 
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diz -se nos acórdãos do STA de 2/4/2008 (rec. n.º 0953/07) e de 25/3/09 (rec. n.º 093/08) que «o sentido 
desta norma do art.º 151.º é o de atribuir ao tribunal o conhecimento de todas as questões de carácter 
jurisdicional, deixando às autoridades administrativas apenas as tarefas conexionadas com os fins da 
execução fiscal que não envolvam a resolução de questões jurídicas controvertidas. No entanto, se se 
tratar de nulidade por omissão da prática de um acto que deveria ser praticado, deverá entender -se 
que não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que a sua prática deverá ser requerida 
ao órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar a intervenção do tribunal, através 
de uma reclamação nos termos do art.º 276.º, se for indeferido o respectivo requerimento».

A recorrente não impugnou directamente a decisão de fundo quanto ao juízo sobre a constitucio-
nalidade da norma que permite ao órgão de execução fiscal ordenar a citação do executado. Em todo 
o caso, a posição que se tomou na sentença recorrida sobre essa questão corresponde à que vem sendo 
defendida pela jurisprudência, com a qual se concorda. Ora, é jurisprudência pacifica que a natureza 
judicial do processo de execução fiscal não contende com a prática, pelos órgãos da administração 
tributária, de actos de natureza não jurisdicional, não sendo como tal, inconstitucionais as normas que 
atribuem competência ao órgão da administração tributária a prática de actos que nada têm que ver com 
o exercício de competências dos tribunais. Para esta jurisprudência a natureza judicial do processo de 
execução fiscal não impede a prática, pelos órgãos da administração tributária, de actos de natureza não 
jurisdicional, não sendo inconstitucionais as normas que atribuem competência ao órgão de execução 
fiscal para a prática de actos de natureza não jurisdicional, designadamente para o acto de citação.

Como se decidiu no acórdão de 26/4/2012, proferido no processo n.º 1088/11, onde a recorrente 
invoca a mesma questão, a competência atribuída por este normativo aos órgãos da administração tri-
butária é precisamente a competência para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo 
de execução fiscal. Como aí se refere «a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo, tem -se pronunciado, de forma consolidada e de há longo tempo, no 
sentido de que não contende com a natureza judicial do processo executivo fiscal o facto de a citação 
ser ordenada pelo chefe da repartição de finanças, já que tal despacho não se insere nos despachos 
jurisdicionais, não tendo por finalidade a composição de qualquer litígio (cf. Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, 
recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830.) E instado a pronunciar -se sobre a constitu-
cionalidade da atribuição de competência à Administração Tributária para instauração e prática de 
actos no processo de execução fiscal o Tribunal Constitucional vem também entendendo que a decisão 
de instauração não envolve um juízo definitivo sobre a exequibilidade do título ou sobre a verificação 
dos pressupostos da acção executiva, não havendo nesse acto qualquer composição de interesses, pelo 
que ele não tem natureza jurisdicional – conferir neste sentido acórdãos do Tribunal Constitucional 
n.º 331/92, de 21/10/1992, n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 
31 -5 -2002, e n.º 263/02, de 18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002».

Quanto ao terceiro fundamento invocado:
A recorrente invoca ainda a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo. Quanto 

a esta questão ela é enquadrável no âmbito da alínea i) do n.º 1 do artº 204º do CPPT, e ainda nesse 
processo pode ter sido ou não, prestada garantia ou penhorados bens que garantam a divida exequenda.

Mas verifica -se que na petição inicial de oposição não foi alegado que existiam pendentes impug-
nações com efeito suspensivo (sublinhado nosso). Apenas se noticia a interposição de impugnações. 
E, no articulado dessa peça, a recorrente defende que, tal como resulta do n.º 4 do artigo 103º do CPPT 
para a impugnação judicial, também em sede oposição pode ser formulado pedido de prestação de 
garantia e, por igual razão, também pode ser deduzido o pedido de dispensa de garantia. E no pedido, 
além da extinção da execução pediu subsidiariamente que fosse deferido o pedido de dispensa de 
prestação de garantia.

Portanto, a oposição à execução, nesta parte, não deriva do facto de ter sido instaurado um pro-
cesso de execução fiscal após ter sido prestada garantia e antes da impugnação judicial estar decidida. 
A pretensão do oponente circunscreve -se apenas ao pedido de dispensa de prestação de garantia que, 
no seu entender, pode ser efectuado na acção de oposição à execução.

É certo que se for instaurada execução fiscal quando está pendente a impugnação judicial com 
garantia já prestada ou estando por decidir o pedido de prestação formulado nesse processo, a execução 
será ilegal, podendo o executado deduzir oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204º do 
CPPT. E actualmente, após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 103º do CPPT pela Lei n.º 15/2001 de 
5/6, e em conjugação com o n.º 1 do artigo 183º, a prestação de garantia pode ser efectuada no próprio 
processo de impugnação. Ora, se a impugnação da liquidação tem efeitos suspensivo, em consequência 
da garantia nela prestada, a execução fiscal não pode ser instaurada.

Mas não foi esse o fundamento da presente oposição, como de resto já foi decidido em casos 
iguais entre as mesmas partes recentemente julgados neste Tribunal, nos acórdãos de 14/23/2012, rec. 
n.º 1053/11 e de 26/4/2012, rec. n.º 1088/11, em que a questão suscitada é em tudo idêntica a esta. 
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Também aí a recorrente alegou a pendência de processo contencioso com efeitos suspensivo, mas não 
era essa a realidade que resultava dos autos, nomeadamente da petição inicial de oposição.

A pretensão da recorrente formulada na petição inicial não é sequer a suspensão da execução com 
fundamento na inexigibilidade temporária da dívida, como sustenta em sede de recurso. Nos casos ex-
cepcionais em que a oposição pode ter em vista a suspensão da execução é preciso alegar e demonstrar 
que a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente afectada, nomeadamente por suspensão 
legal, judicial ou administrativa da eficácia da liquidação. Mas o que oponente pretendeu foi que o 
tribunal declarasse a dispensa de garantia para efeitos de suspensão de execução, o que bem diferente.

Sobre essa pretensão, decidiu -se no despacho liminar que o oponente deveria apresentar tal pedido 
no processo executivo, o que está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 170º do CPPT que atribui 
ao órgão de execução fiscal, e não ao tribunal, o poder de decidir sobre essa pretensão.

Tal despacho foi objecto de recurso interlocutório apreciado supra.
A mesma recorrente suscita ainda como segundo fundamento na sua ordem de exposição a ques-

tão da Inexistência da taxa em questão nas leis em vigor, decorrente da não autorização da cobrança 
da mesma taxa.

Argumenta -se no recurso que a ilegalidade invocada na petição de oposição não é a ilegalidade 
do ilícito tributário ou da liquidação da taxa de promoção (…) mas sim, a ilegalidade abstracta de 
tributo em causa.

E isto porque o IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por 
decisão comunitária.

Com efeito sustenta a recorrente que, nos termos do n.º 3 do artº 88 do Tratado CE (TCE), o Estado 
Português se encontra inibido de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de 
apreciação pela Comissão até à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) 
o auxílio em causa, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

E que a própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art. o 88º do Tratado 
CE e remete para o art. o 14. o do Regulamento (CE) n. o 659/1999 do Conselho que dispõe que os 
auxílios ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários», chamando à colação o considerando 
n.º 147 do processo C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação apresentada 
pelo IVV.

Assim conclui que até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período 
em questão, tanto esse auxílio, como  - o seu incindível modo de financiamento  - a taxa de promoção 
 - não podem ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento 
da liquidação, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de 
momento, juridicamente inexistentes.

Contra o assim alegado responde a entidade recorrida, sustentado nas suas contra -alegações que 
a Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) em 
28 de Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo 
que manifestamente não se verifica o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente»

Sobre tal fundamento decidiu -se na sentença recorrida, de uma forma sumária, que “Sobre a 
pretensa não autorização de cobrança da taxa de promoção e sua ilegalidade a resposta também 
se impõe com clareza pois resulta, para além do mais, do enfoque argumentativo apresentado pelo 
IVV, veja -se supra, no relatório, o referido na aI. e), na síntese de argumentos que esgrimiu. Enfo-
que que tem suporte documental, o constante de fls. 75 a 88. Pelo contrário, a versão apresentada 
pela Oponente outro suporte não tem que não seja o de uma argumentação que traduz uma leitura 
muito “especial” de normas e procedimentos comunitários, leitura que não tem qualquer aderência 
à efectiva realidade verificada”.

Como salienta o Ac. deste STA de 26/12/2012 tirado no recurso 1088/11 -30 onde foi suscitada a 
mesma questão pela mesma recorrente, este fundamento de oposição é, em tese, subsumível à alínea a) 
do n.º 1 do referido normativo, na medida em que diz respeito à ilegalidade abstracta do tributo, ou 
seja, não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto mas na própria lei cuja 
aplicação é feita.

E, como sublinha Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, vol. III, pag. 446, cabem neste conceito de ilegalidade abstracta todos os casos de actos que 
aplicam normas que violam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas constitu-
cionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas 
de direito ordinário quando é feita aplicação de normas regulamentares.

A decisão recorrida, que assim não decidiu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que deverá, 
nesta parte, ser revogada.

Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
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Face ao provimento do recurso nesta parte e à consequente revogação da decisão recorrida suscita-
-se a questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, deste fundamento de oposição relativo 
à alegada não autorização de cobrança da taxa de promoção.

Sucede que a sentença de primeira instância não fez qualquer explicitação dos factos que se de-
viam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para apreciação deste fundamento 
de oposição.

Também este Tribunal de recurso não dispõe, de base factual para decidir o recurso jurisdicional, 
uma vez que, face ao alegado pela recorrente e pelo recorrido, ele pressupõe uma realidade de facto 
que não está pré -estabelecida, nem nesta sede se pode estabelecer, por o Tribunal carecer de poderes 
de cognição em sede de facto.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto (arts.729º e 730º do Có-
digo de Processo Civil).

4 - Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso e revogar parcialmente 
a sentença recorrida. Mantendo -se o julgamento de improcedência da oposição quanto ao primeiro e 
terceiro fundamentos de recurso, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 729º do Código de Processo 
Civil, ordenar a baixa dos autos à primeira instância, para ser substituída por outra que, após ampliação 
da base factual, de acordo com o que se atrás se apontou, conheça do mérito do segundo fundamento 
de recurso e oposição invocado.

Custas pela recorrente e recorrido (que contra -alegou neste Supremo Tribunal e decaiu em parte) 
na proporção de 2/3 e 1/3 respectivamente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) vide, LOPES DE SOUSA, in Código de Procedimento e de Processo Anotado, 5.ª Edição, 2007, Vislis Editores, 
páq. 371; CARLOS PAIVA, in O Processo de Execução Fiscal, 1.ª Edição, 2008, Almedina, pág. 117; Ac, STA, de 13/12/2000, 
proc, o.º 25610; Ac. TCA Sul, proc. n.º 6016/01 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

O recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA é admissível no âmbito do conten-
cioso tributário.

Atenta a natureza excepcional desse recurso (quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito), não se verificam tais pressupostos se a questão 
suscitada respeita à distribuição do ónus da prova dos diversos pressupostos da 
norma contida no n.º 4 do art. 52º, bem como à interpretação do n.º 2 do art. 74º, 
ambos da LGT.

Processo n.º 83/12 -30.
Recorrente: Maria Eduarda da Silva Machado Suarez Fernandez.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Maria Eduarda da Silva Machado Suarez Fernandez, com os demais sinais dos autos, vem 

interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido 
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pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 27/09/2011 (constante de fls. 96 a 102), no recurso que 
aí correu termos sob o n.º 05027/11.

1.2. O recurso não foi admitido no TCAS (cfr. despacho de fls. 123), mas, tendo a recorrente de-
duzido reclamação ao abrigo do art. 688º do CPC, veio a ser proferido no STA, pelo respectivo relator, 
o despacho de fls. 157 a 159, que decidindo tal reclamação, o admitiu (nº 6 do art. 688º do CPC).

1.3. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
24. A recorrente nunca pretendeu qualquer dispensa do ónus da prova nem tão pouco a inversão 

do ónus probatório.
25. A recorrente tinha e tem o ónus probatório do facto negativo, relativo à falta de meios eco-

nómicos.
26. Refere de forma específica, isto é identificando detalhadamente, em cumprimento do arti-

go 74º n.º 2 da LGT, o local e arquivo informático SIPA e SIGIMI ao dispor da AT onde esta constata 
imediatamente a inexistência de bens imóveis, automóveis e outros bens móveis sujeitos a registo, 
rendimentos, créditos, etc.

27. A recorrente tem o ónus probatório sobre a sua ausência de responsabilidade sobre a falta de 
meios económicos para a prestação de garantia.

28. A recorrente indicou com especificidade a base de dados do IMT como forma de a AT com-
provar a inexistência de operações em IMT, isto é, inexistência de operações de alienação para dessa 
forma comprovar que nada alienou para defraudar as garantias da Fazenda.

29. Um comportamento norteado pela aplicação do artigo 34º do CPPT, ao presente caso, constitui 
violação dos princípios de economia e celeridade ao arrepio do objectivo do próprio artigo 74 n.º 2 da 
LGT.

30. Concordando com o acórdão do pleno do STA, considera, a recorrente, ter o Acórdão recorrido 
realizado interpretação errada sobre os pressupostos e fundamentos aplicados à presente situação.

Termina pedindo que se dê provimento ao recurso, que se revogue o douto acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Sul e se decida, considerando a prova feita, pela concessão da isenção da pres-
tação de garantia à recorrente.

1.4. Contra -alegando, a recorrida Fazenda Pública formulou as seguintes conclusões:
a) O presente recurso não deve ser admitido por não se encontrarem preenchidos os pressupostos 

do respectivo n.º 1, para este tipo de revista de carácter excepcional, que se destina à apreciação de uma 
questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, por estar 

em causa a expansão de uma controvérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação singular;
b) Aliás no caso concreto, o recorrente nem invoca tais pressupostos;
c) E vem recorrer para o STA, pedindo um novo julgamento, o que, no caso concreto, configuraria 

um julgamento em terceiro grau de jurisdição não permitido.
Termina pedindo que o recurso seja rejeitado por inadmissível e, em qualquer caso, considerado 

improcedente.
1.5. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do 

CPTA é subsequente à sua notificação (art. 146º n.º 1 CPTA).
2. O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da ju-

risdição administrativa, como claramente resulta de:
a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art. 24º 

n.º 2 ETAF 2002 (cf. art. 26º ETAF 2002);
b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 

norma citada, inspirada em princípios hermenêuticos;
c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos subs-

tantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art. 150º n.º 5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso 
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação 
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF).

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se doutrina 
qualificada (José Casalta Nabais, Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral Tribu-
tária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa n.º 61 
Janeiro/Fevereiro 2007 p. 13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário 
anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).

3. Sem prescindir
No caso em análise o Ministério Público não se pronuncia sobre o mérito do recurso porque a 

relação jurídico -material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cida-
dãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos 
no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 CPTA 2º segmento)».
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1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
a) Corre termos contra a Reclamante, Maria Eduarda da Silva Machado Suarez Fernandez, o 

processo de execução fiscal n.º 343320100189161, para cobrança de dívida de IRS do ano de 2005 e 
respectivos juros – Cfr. documento constante a fls. 21 do processo de execução apenso aos autos;

b) Em 15 de Setembro de 2010 a Reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Cas-
cais 2 a dispensa de prestação de garantia, no âmbito do processo de execução fiscal a que se refere 
a alínea a), que antecede – Cfr. documento constante a fls. 23 do PEF apenso aos autos, o qual se dá, 
aqui, por integralmente reproduzido;

c) Em 27 de Janeiro de 2011 foi proferido despacho pelo Director de Finanças Adjunto, inde-
ferindo o pedido de dispensa de prestação de garantia, concordando com Informação dos Serviços 
– Cfr. documentos a fls. 61 a 64 do PEF, os quais se dão, aqui, por integralmente reproduzidos;

d) Em 14 de Fevereiro de 2011 foi a ora Reclamante notificada da decisão referida na alínea an-
tecedente, por ofício datado de 10 de Fevereiro de 2011 – Cfr. documento a fls. 65 do PEF junto aos 
autos e que aqui se dá por reproduzido;

e) Consta do PEF cópia do recibo de vencimento da Reclamante, referente ao mês de Setembro 
de 2010 – Cfr. documento a fls. 39 do PEF;

f) Em 28 de Fevereiro de 2011 deu entrada a presente reclamação – Cfr. Documento a fls. 64.
3. Como acima se disse, o presente recurso incide sobre o acórdão do TCAS, proferido em 

27/9/2011, constante de fls. 96 a 102, e vem interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.
O recurso não foi admitido no TCAS (cfr. despacho de fls. 123), mas, tendo a recorrente dedu-

zido reclamação ao abrigo do art. 688º do CPC, veio a ser proferido no STA, pelo respectivo relator, o 
despacho de fls. 157 a 159, que decidindo tal reclamação, o admitiu (nº 6 do art. 688º do CPC).

E como flui das respectivas Conclusões, a recorrente justifica a requerida revista para melhor 
aplicação do direito alegando que, apesar de ser certo que tinha e tem o ónus probatório do facto ne-
gativo, relativo à falta de meios económicos, nunca pretendeu qualquer dispensa desse ónus da prova 
nem tão pouco a inversão do mesmo ónus, tendo identificado detalhadamente, em cumprimento do 
n.º 2 do art. 74º da LGT, o local e arquivo informático SIPA e SIGIMI ao dispor da AT onde esta cons-
tata imediatamente a inexistência de bens; ou seja, tendo ela (recorrente) o ónus de provar a ausência 
de responsabilidade sua na falta de meios económicos para a prestação de garantia, indicou especifi-
cadamente a base de dados do IMT como forma de a AT comprovar a inexistência de operações em 
IMT, isto é, inexistência de operações de alienação para dessa forma comprovar que nada alienou para 
defraudar as garantias da Fazenda.

Pelo que, a imposição de um comportamento norteado pela aplicação do art. 34º do CPPT ao 
presente caso, constitui violação dos princípios de economia e celeridade ao arrepio do objectivo do 
próprio n.º 2 do art. 74º da LGT.

Daí que, em concordância com o acórdão do pleno do STA, entenda que o acórdão recorrido fez 
errada interpretação sobre os pressupostos e fundamentos aplicados à presente situação.

Vejamos, pois.
4.1. O MP pronuncia -se, além do mais, pela inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso 

tributário.
E é certo que a inadmissibilidade desta espécie de recurso em contencioso tributário tem sido 

sustentada por alguma doutrina:
 - desde logo, quer pelo Prof. Casalta Nabais (1) que conclui pela inadmissibilidade face à cir-

cunstância de o art. 26º do ETAF (aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19/2 e em vigor desde 1/1/2004) 
não conter norma de teor idêntico à do n.º 2 do seu art. 24º (que inclui na competência da Secção de 
Contencioso Administrativo do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos 
da Secção de Contencioso Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Ad-
ministrativos de Círculo), sendo que a remissão genérica do art. 2º, alínea e) do CPPT, não constitui 
apoio suficiente para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do recurso de 
revista excepcional previsto no mencionado art. 150º do CPTA;

 - e também o Cons. Lopes de Sousa se pronuncia pela inadmissibilidade deste recurso em sede 
de contencioso tributário (2);

 - e a nível jurisprudencial, não obstante a anterior jurisprudência constante, por exemplo, dos acs. 
desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 27/9/05, rec. n.º 489/05, de 18/4/2007, rec. n.º 097/07 
e de 16/1/08, rec. n.º 0564/07 (que afirmava a inadmissibilidade do recurso com base no disposto no 
n.º 1 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, segundo o qual as disposições do CPTA não se aplicam aos 
processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não são aplicáveis aos 
processos pendentes as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência 
da legislação anterior), a jurisprudência mais recente e maioritária deste mesmo Tribunal consolidou -se 
no sentido de que é admissível no contencioso tributário este recurso excepcional de revista previsto no 
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art. 150º do CPTA (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do STA, de 4/10/2006, rec. n.º 854/06; 
de 29/11/2006, rec. n.º 729/06; de 12/12/2006, rec. n.º 584/06; de 30/5/2007, rec. n.º 257/07; de 
30/5/2007, rec. n.º 285/07; de 2/7/2008, rec. n.º 173/08, de 14/7/2008, rec. n.º 0410/08, de 16/11/2011, 
rec. n.º 0740/11, de 14/12/2011, rec. n.º 01075/11, de 12/1/2012, rec. n.º 0899/11, de 12/1/2012, rec. 
n.º 01139/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e 
de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12).

Tudo como se deu conta, aliás, no despacho do relator – a fls. 157 a 159  - que decidiu a reclamação 
e admitiu o recurso, nos termos do n.º 6 do art. 688º do CPC,

4.2. Em termos de fundamentação para a admissibilidade do recurso escreve -se, por exemplo, no 
referenciado ac. de 14/7/08, no rec. n.º 0410/08:

«Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF e 
CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos pela 

Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do artigo 284º, 

mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso».
4.3. Ora, porque, pese embora a doutrina referenciada, não vislumbramos razões para divergir deste 

citado entendimento jurisprudencial maioritário, é de concluir que o recurso de revista excepcional, 
previsto no art. 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário.

Aliás não parece decisivo o argumento derivado da circunstância de o art. 26º do ETAF (em que 
se fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do STA), não incluir norma semelhante 
à constante do n.º 2 do seu art. 24º, nem existir qualquer remissão para o regime do art. 150º: é que, 
estabelecendo a alínea h) do art. 26º que cabe à Secção de Contencioso Tributário conhecer «De outras 
matérias que lhe sejam deferidas por lei», então da remissão operada na alínea c) do n.º 2 do CPPT para as 
normas do CPTA sempre se poderá concluir pela aplicação deste recurso ao contencioso tributário.

Por outro lado, estando em causa (neste recurso de revista) decisões dos TCA e não dos Tribunais 
de 1ª instância e assentando este mesmo recurso (revista excepcional) em fundamentos específicos e 
diversos daqueles que caracterizam o recurso «per saltum» (recurso ordinário) para a Secção do CT do 
STA, também parece de afastar argumentação no sentido da inadmissibilidade do recurso de revista 
em virtude de o acesso ao STA, para os processos tribunais tributários, estar «muito mais aberto do que 
o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos 
tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151º, 
abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em 
processos de valor não à alçada dos tribunais tributários (art. 280º, n.º 5, do CPPT).»

Acresce que, conforme se refere no acórdão supra transcrito, o recurso excepcional de revista, 
também não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade 
ou sobreposição com o regime de recurso previsto no art. 284º do CPPT.

E acresce, ainda, que, como se exara no supra citado ac. de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, «se dúvi-
das pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º 
do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC operadas pelo DL n.º 303/2007, 
de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por aplicação subsidiária do art. 2º, 
alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, poderia 
gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava Lebre de 
Freitas, (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116) sendo agora tal recurso admitido no processo 
civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente violação do 
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direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts. 13º, n.º 1 e 268º, 
n.º 4 da CRP.»

Em suma, é de concluir que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é 
também aplicável no processo judicial tributário.

5.1. Vejamos, então, se o recurso é admissível, agora face aos pressupostos de admissibilidade 
contidos no próprio art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

Ora, interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso.

Com efeito, como se escreve no acórdão de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tribunal também 
tem «acentuado repetidamente  - cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo, 
de 24/5/2005, rec. n.º 579/05  - que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, “quer pela sua estru-
tura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela 
nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso 
generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado 
de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos 
litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a permitir 
que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar 
os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal 
de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha 
importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”. Cf. tudo o que vem de ser dito no acórdão deste 
Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, proferido no recurso n.º 296/10.»

Ou seja, a admissão deste recurso depende (i) da necessidade de apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e (ii) de a apreciação do 
recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

A relevância jurídica deve reconduzir -se a uma relevância prática (e não meramente teórica) 
que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da 
própria revista em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites 
da situação singular e a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em 
causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativa-
mente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão igualmente extravasa os limites 
do caso concreto das partes envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que 
reflexamente, a existência de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em 
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causa matéria particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário. Quanto ao requisito 
da melhor aplicação do direito, há -de o mesmo resultar da possibilidade de repetição, num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do STA, de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, 
rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 
237/12 e 284/12, acima já citados).

Isto é, «a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.»

5.2. No caso presente, o acórdão recorrido, enunciando como questão a decidir a que respeita à 
distribuição do ónus da prova dos diversos pressupostos da norma contida no n.º 4 do art. 52º, bem 
como à interpretação do n.º 2 do art. 74º, ambos da LGT, acaba por concluir que (apesar de a recorrente 
alegar que, não possuindo outros bens que não aqueles que já são do conhecimento da AT, através dos 
arquivos e registos da DGI, não lhe é exigida qualquer demonstração probatória quanto ao pressu-
posto da falta de meios económicos revelado pela insuficiência de bens penhoráveis para a dispensa 
de prestação de garantia), de acordo com o que resulta do disposto no n.º 2 do art. 74º da LGT, «o que 
a recorrente carece de provar nos autos é, face ao que alega, o prejuízo irreparável que lhe é causado 
pela prestação de garantia e a manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido e que tal insuficiência ou inexistência 
de bens não é da sua responsabilidade – cfr. factos alegados na p.i. e n.º 4 do art. 52 da LGT» o que, 
«Como se apura dos autos, a mesma não o fez».

Isto porque, apesar de a recorrente sustentar que estará dispensada de tal prova por a mesma 
recair sobre a AT (com o argumento de os elementos probatório deverem ser carreados para os autos 
por esta os ter em seu poder), não é isso que decorre do n.º 2 do art. 74º da LGT: o que dele decorre é 
que, relativamente ao prejuízo irreparável alegado, a recorrente devia invocar e provar em que é que 
o mesmo se concretiza e indicar as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de ele 
poder vir a ocorrer se não for dispensada da prestação da garantia (o que poderia fazer, por exemplo, 
relativamente à sua situação concreta, através da alegação e prova dos seus encargos e compromissos 
económico -financeiros, sendo que esta situação concreta não está, seguramente, na posse da AT) e quanto 
à manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, se é certo que a 
AT tem, através do seu sistema informático, conhecimento dos bens e rendimentos de que a recorrente 
é titular, também é certo que cumpre a esta, face ao disposto no n.º 2 do dito art. 74º da LGT, proceder 
à sua correcta identificação junto da AT, enquanto elementos de prova dos factos por si alegados, ou 
seja, identificar quais os elementos que estão na posse da AT e que entende necessários para prova 
dos factos que alega, solicitando, por exemplo, informação escrita sobre os mesmos, de acordo com o 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 34º, do CPPT, sendo que este conhecimento por parte da AT não 
desonera a recorrente de desencadear o mecanismo de aquisição de provas de factos que deva provar, 
nem impõe à AT o ónus de tal prova, não existindo qualquer norma legal que dispense a recorrente da 
apresentação dos elementos de prova, sempre que esses elementos integrem os arquivos da DGI.

5.3. Ora, se bem compreendemos as Conclusões do recurso, complementadas pelas respectivas 
alegações, são três as razões da discordância manifestada pela recorrente em relação ao assim decidido 
no acórdão recorrido:

 - Apesar de o acórdão afirmar que «No caso concreto, o que a recorrente carece de provar nos 
autos é, face ao que alega, o prejuízo irreparável que lhe é causado pela prestação de garantias e a 
manifesta falta de meios económicos…», a recorrente «não entende necessária a prova do prejuízo 
irreparável e de falta de meios económicos, mas somente a prova do prejuízo irreparável ou a prova 
de falta de meios económicos, tendo sido feita a prova da falta de meios económicos», sendo errada a 
perspectiva do acórdão recorrido.

 - Apesar de o acórdão referir que a recorrente pretende a dispensa da prova e a inversão do ónus 
para a AT, não é isso que ela pretende: ela não pretende qualquer dispensa do ónus da prova e menos, 
ainda, a inversão desse ónus. Na verdade, ela tem o ónus de provar a falta de meios económicos e que 
a falta desses meios económicos não é da sua responsabilidade.

Mas a partir do momento em que ela (executada) alega a falta de meios económicos, identifi-
cando, nos termos do n.º 2 do art. 74º da LGT, o local e arquivo informático ao dispor da AT onde esta 
facilmente constataria a inexistência desses meios económicos, tem de ter -se como cumprido aquele 
primeiro ónus (falta de meios).

 - E do mesmo modo, tendo indicado a base de dados do IMT, como forma de a AT comprovar a 
inexistência de operações de alienação, para dessa forma comprovar que nada alienou para defraudar 
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as garantias da Fazenda, tem de ter -se como cumprido o ónus da prova relativamente à não existência 
de responsabilidade sua na falta dos ditos meios económicos, sendo que não é correcta, nesta matéria, 
a aplicação do disposto no art. 34º do CPPT, preconizada pelo acórdão recorrido, já que não faz sen-
tido pedir informações e certidões ao OEF, se este é o mesmo a quem se dirige o pedido de isenção da 
prestação de garantia na execução fiscal.

Ora, o presente recurso tem, como já se referiu, carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais acima enunciados, não bastando, pois, in-
vocar a violação de certas normas por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e 
demonstrar -se os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste 
STA de 2/3/2006, de 23/3/06 e de 27/4/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 
245/06, 372/06 e 333/06.

Competia, por isso, à recorrente, apresentar ao Tribunal de recurso as razões pelas quais, no seu 
entender, ocorriam, no caso, os pressupostos da admissão da revista.

Porém, como se viu e como bem refere a Fazenda Pública nas contra -alegações do recurso, a 
recorrente nem sequer invoca tais pressupostos, limitando -se a referenciar discordâncias da decisão 
do TCAS e a pedir um novo julgamento que, considerando a prova efectuada, decida no sentido do 
deferimento do pedido de isenção da prestação da garantia.

Daí que, também neste âmbito, não possa qualificar -se a questão como juridicamente melindrosa 
ou socialmente relevante, nem possa dizer -se que está em causa a uniformização do direito, não vindo 
invocado, aliás, que a doutrina e/ou a jurisprudência se tenham pronunciado em sentido divergente, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução das citadas questões e que, em consequência, seja neces-
sário clarificá -las de forma a obter a melhor aplicação do direito (o acórdão recorrido apoia -se, aliás, 
no aí citado e transcrito ac. do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do STA, de 17/12/1008, 
rec. n.º 0327/08).

6. Conclui -se, portanto, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos no art. 150º, 
n.º 1 do CPTA, para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) (Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - Janeiro/Fevereiro de 2007, p.13.)
(2) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora, 

2011, anotação V -37 -a) ao art. 279º, p. 390.) 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Reversão. Nulidade de citação. Insuficiência patrimonial.

Sumário:

 I — Para todos os efeitos, a liquidação e a reversão são actos administrativos au-
tónomos do acto de citação, não fazendo parte da mesma forma concreta ou do 
mesmo texto, e por isso mesmo podem ser dados a conhecer ao revertido através 
de instrumentos de externação diverso, embora em simultâneo com a citação.

 II — A nulidade da citação em processo de execução fiscal não constitui fundamento 
de oposição à execução.

 III — O conceito «fundada insuficiência» constante do n.º 2 do artigo 23.º da LGT e da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 153.º do CPPT, deve ser fixado objectivamente com 
recurso aos conhecimentos técnicos, de forma a obter uma avaliação rigorosa 
dos bens penhorados e penhoráveis do devedor originário, não podendo ser pre-
enchido subjectivamente através da avaliação que o funcionário que lavra o auto 
de penhora faça sobre o valor dos bens penhorados.
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Processo n.º 123/12 -30.
Recorrente: Manuel Carlos Pinto Cardoso.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1.1. Manuel Carlos Pinto Cardoso, devidamente identificado nos autos, interpõe recurso jurisdi-

cional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente a oposição 
que deduziu à execução fiscal n.º 370006/900023.2 a correr termos na Repartição de Finanças de 
Viseu, que contra si reverteu, para cobrança coerciva do IRC relativo ao exercício de 2001, no valor 
de €4.065,56.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Nos presentes autos está em causa a citação do recorrente para pagar revertidamente a quantia 

de 4.065,56 euros em divida de IRC e juros relativa ao ano de 2001, devidas pela sociedade Euroreboco 
– Acabamentos de Construção Civil, Lda.

2. Na decisão recorrida, o Tribunal "a quo” considerou que na citação e na reversão foram cum-
pridas as formalidades legalmente impostas, improcedendo por conseguinte a oposição.

3. Dos autos resulta que a citação não contém os elementos legalmente impostos, na medida em 
que não contém uma declaração fundamentada quanto aos pressupostos e extensão da reversão.

4. Por outro lado, resulta não estarem preenchidos os pressupostos de que a lei faz depender a 
reversão. Pois

5. Não foi verificada a insuficiência de bens penhoráveis da devedora originária,
6. A decisão recorrida violou assim o disposto nos artigos 23º n.º 2 e 4, 24º da L.G.T.
7. Termos em que deve dar -se provimento ao recurso, anulando -se a decisão recorrida, substituindo -a 

por outra que julgue a oposição procedente e extinta a execução.
1.1. Não houve contra -alegações.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de se negar provimento ao recurso.
2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
1. Com vista à cobrança de IRC e legais acréscimos, referente a 2001, no montante global de 

€ 4.065,56, foi instaurado pela Fazenda Pública contra “Euroreboco  - Acabamentos de Construção Ci-
vil. Lda.”. Contribuinte Fiscal n.º 504150090, o Processo de Execução Fiscal n.º 3700200501001620 
e apensos, a correr termos no Serviço de Finanças de Viseu  - 2.

2. No processo de execução fiscal aludido em 1, em 12/4/2006, foi lavrada a seguinte informação. 
‘’1. A firma impugnou a liquidação que deu origem a este processo executivo, e vem oferecer diversos 
bens à penhora do activo da empresa, para garantia e suspensão do processo – autos de fls.4 a 15; 2. 
Após alguma insistência, junto do gerente da executada Sr. Eng.º Luís Miguel a fim de se aquilatar do 
valor desses bens para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 do artigo 215 do CPPT, foram alguns 
daqueles bens mostrados, e informado por aquele gerente, o seguinte:  - Que a máquina de projectar 
referenciada já não funciona, e que o resto dos bens já não têm qualquer valor comercial, concomitan-
temente sem valor para a necessária garantia; 3. Outros activos móveis da empresa com algum valor, 
encontram -se já penhorados para garantia de outros processos executivos cujas dívidas são superiores 
às exigidas neste. 4. A executada iniciou a sua actividade em 1998 -03 -26 mas ainda não cessou para 
efeitos de IVA, nem se verificou a sua dissolução nem cessou para efeitos de I.R.C  - autos fls. 17; 5. 
Não possui bens imóveis penhoráveis conforme – autos fls. 37 e 45; 6. Os veículos identificados nos 
autos fls. 38, são do ano de 1999, com valor comercial reduzido e, um deles 49 -11 -ON, já não pertence 
à executada, conforme informações obtidas junto do Registo Automóvel  - Loja do Cidadão; 7. Durante 
todo período, que diz respeito à dívida que deu origem a este processo executivo foram seus gerentes, 
Luís Miguel das Neves Pereira, NIF …………………….., residente em Rua ………………….. Viseu, 
José Pedro Gonçalves de Almeida, NIF ………………, residente em Rua …………………… - Viseu e 
Manuel Carlos Pinto Cardoso, NIF ………………., residente em ………………….  - Viseu, únicos que 
em homenagem ao disposto nos artigos 23º e 24º da Lei Geral Tributária, nos parecem deverem ser 
identificados como subsidiários responsáveis (solidariamente entre si) relativamente à referida firma, 
por toda a divida exequenda que está na base da instauração desta execução fiscal;  - I.R.C. e Juros 
Compensatórios dos anos de 2001, no montante de 4.065,56 €”. A informação fáctica antes referida 
fundamenta -se no seguinte: “Na escritura de constituição da sociedade e declaração de início de acti-
vidade, constam como sócios gerentes José Pedro e Manuel Carlos, tendo a dec1aração sido assinada 
pelo sócio José Pedro – autos fls. 20,21,24 e 33; Na cédula do Registo Comercial, para além daqueles 
consta também como sócio gerente Luís Miguel, tendo em 2002 -05 -20, renunciado à gerência os só-
cios José Pedro e Manuel Carlos, ficando apenas como sócio -gerente o referido Luís Miguel – autos 
fls. 32 e 33; Averiguações a que procedi e através dos quais conclui serem os referidos gerentes quem 
acompanhavam a actividade da empresa, supervisionando a sua acção; “(,..) Projectado esse sentido 
de decisão, foi, por despacho de 7 de Março findo, produzido a fls. 47 e 48 que antecede, determinado 
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se desse cumprimento ao disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 23º da mesma LGT. Assim se cumpriu, não 
tendo os interessados e virtuais revertidos feito o uso do seu direito de audição prévia, para que o 
respectivo prazo já expirou. Face ao exposto, nada mais resta do que decidir que, constatada a in-
suficiência de bens penhoráveis da originária devedora, tendo como fundamento legal o disposto no 
artigo 153º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), ORDENO 
A REVERSÂO DA EXECUÇÃO contra os subsidiários responsáveis e solidariamente entre si, antes 
identificados  - artigos 23º e 24º da Lei Geral Tributária (LGT) já referidos  - relativamente a toda a 
dívida exequenda que esteve na origem da instauração deste processo (...).

3. Por despacho de 12/4/2006, lavrado no Processo de Execução Fiscal aludido em 1, que se 
encontra a fls. 24/25, e se dá por integralmente reproduzido, foi determinada a reversão da execução 
contra o Oponente, na qualidade de responsável subsidiário.

4. O Oponente foi citado, na qualidade de devedor subsidiário, no dia 17/5/2006, no âmbito do 
Processo de Execução Fiscal aludido em 1, conforme documentos de fls. 23/29, que se dão por inte-
gralmente reproduzidos.

5. A sociedade devedora originária, em 2001, exercia a sua actividade mantendo muitas obras em 
curso, mas não tinha dinheiro para distribuir aos seus sócios.

6. Em 2001, e mesmo anteriormente, o oponente, nomeado gerente, acompanhava as obras da 
sociedade, e os trabalhos prestados pelos seus trabalhadores, a quem dava ordens e tomava parte nas 
decisões da vida da sociedade no que respeitava à sua actividade.

3. O recorrente não se conforma com a decisão que julgou improcedente a oposição por continuar 
a entender que (i) a citação “não contém uma declaração fundamentada quanto aos pressupostos e 
extensão da reversão” (conclusão 3); (ii) e que “não foi verificada a insuficiência de bens penhoráveis 
da devedora originária” (conclusão 5).

Relativamente à nulidade da citação, por não conter a declaração fundamentada quantos aos 
pressupostos e extensão da reversão, não se compreende a insistência do recorrente, porquanto está 
mais que provado que a citação incorpora, por remissão, o despacho de reversão, o qual assume a 
informação reproduzida no n.º 2 do probatório. Com efeito, na citação do recorrente, na parte relativa 
aos fundamentos da reversão, diz -se “conforme despacho do Chefe de Finanças do qual se junta cópia 
bem como da certidão de dívida” (cfr. fls. 23 e ss. dos autos). Não há qualquer obstáculo legal a que 
a citação remeta para o despacho de reversão que a antecede, desde que este também seja enviado ao 
revertido, como foi aconteceu nos presente caso.

O recorrente não põe em causa que a reversão tenha cumprindo o dever de fundamentação, mas 
apenas que a citação não inclui a “declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão”, tal 
como se prescreve na parte final do n.º 4 do artigo 23º da LGT.

Por esta norma e pelo que se dispõe no n.º 4 do artigo 22º do mesmo diploma, a citação deve dar 
conhecer ao responsável subsidiário os exactos pressupostos e a extensão da reversão, bem como o teor 
da liquidação de imposto subjacente. Estas normas dizem que a citação deve «conter» os elementos 
essenciais da liquidação e que deve «incluir» a declaração fundamentada dos pressupostos e extensão 
da reversão, mas tal inclusão não significa que a liquidação e a reversão tenham que estar integral-
mente reproduzidas na instrumento de citação. Sendo actos formal e substancialmente autónomos do 
acto de citação não é necessário que exista uma unidade física entre eles, até porque são produzidos 
em momentos diferentes. Apenas se exige que o acto de citação faça referência directa à liquidação do 
imposto subjacente ao título executivo e ao despacho de reversão, devendo o teor desses actos acom-
panhar a citação do revertido. Para todos os efeitos, a liquidação e a reversão são actos administrativos 
independentes da citação, não fazendo parte da mesma forma concreta ou do mesmo texto, e por isso 
mesmo podem ser dados a conhecer ao respectivo destinatário através de instrumentos de externação 
diverso, embora em simultâneo com a citação.

De qualquer modo, como o recorrente apenas invocou a nulidade da citação e não do acto de 
reversão, a questão sem sequer deveria ter sido conhecida pela sentença recorrida, pois de acordo com 
a corrente jurisprudencial reiterada e uniforme deste Tribunal, a propósito da arguição e conhecimento 
das nulidades processuais decorrentes das falta ou nulidade da citação em processo de execução fiscal, 
tem que se reconhecer que a falta de citação não se presta a servir de fundamento à oposição. Não 
só não cabe no âmbito da alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, por não ser um acto predestinado à 
extinção da execução, como está fora do alcance do n.º 1 do artigo 151º do CPPT, por não ser tratar 
de uma questão jurídica controvertida. Com efeito, diz -se no Acórdão do Pleno da Secção de 28/2/04, 
no recurso n.º 0803/04, que «o facto de a alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT não rechaçar, 
peremptoriamente, a consideração da nulidade do citação como fundamento de oposição à execução, 
não significa que este meio processual seja o próprio para a invocar. Isto porque a nulidade da citação 
consubstancia uma nulidade do processo executivo, e as nulidades devem ser invocadas e apreciadas 
no processo em que ocorreram, tendo em vista a sua sanação e o prosseguimento do processo. Ao passo 
que a oposição à execução persegue a extinção do processo ou, pelo menos – em casos restritos – a sua 
suspensão», Jurisprudência esta que tem vindo a ser seguida de forma unânime em decisões posteriores 



1379

(cfr. ac. do STA de 2/4/08, rec. n.º 0953/07, de 25/3/09, rec. n.º 0923/08, de 3/11/2010, rec. n.º 0586/10, 
de 10/3/2011, rec. n.º 042 e de 25/5/2011, rec. n.º 0817/11), de 12/12/2011 (rec n.º 609/11). Por outro 
lado, diz -se nos acórdãos do STA de 2/4/2008 (rec. n.º 0953/07) e de 25/3/09 (rec. n.º 093/08) que «o 
sentido desta norma do art.º 151.º é o de atribuir ao tribunal o conhecimento de todas as questões de 
carácter jurisdicional, deixando às autoridades administrativas apenas as tarefas conexionadas com os 
fins da execução fiscal que não envolvam a resolução de questões jurídicas controvertidas. No entanto, 
se se tratar de nulidade por omissão da prática de um acto que deveria ser praticado, deverá entender -se 
que não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que a sua prática deverá ser requerida 
ao órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar a intervenção do tribunal, através 
de uma reclamação nos termos do art.º 276.º, se for indeferido o respectivo requerimento».

Relativamente à insuficiência patrimonial da devedora originária, considerou a sentença recorrida 
que é “manifesta e indiscutível” a insuficiência dos seus bens, “posto que os veículos encontrados, 
matriculados em 1999, não possuíam valor venal, e os restantes móveis não tinham qualquer valor 
comercial, e/ou estavam onerados com penhoras de valor muito superior, e não possuía imóveis”.

Efectivamente, consta do despacho de reversão que a devedora originária ofereceu bens à penhora, 
mas constatou -se que (i) “a máquina de projectar referenciada já não funciona, e que o resto dos bens 
já não têm qualquer valor comercial, concomitantemente sem valor para a necessária garantia; (ii) 
“outros activos móveis da empresa com algum valor, encontram -se já penhorados para garantia de 
outros processos executivos cujas dívidas são superiores às exigidas neste”; (iii) “não possui bens 
imóveis penhoráveis conforme – autos fls. 37 e 45; (iv) “os veículos identificados nos autos fls. 38, 
são do ano de 1999, com valor comercial reduzido e, um deles 49 -11 -ON, já não pertence à executada, 
conforme informações obtidas junto do Registo Automóvel  - Loja do Cidadão.

O recorrente entende que “consta do despacho de reversão que a devedora originária tem diversos 
bens, todavia não foram indicados quaisquer valores relativamente a tais bens, pelo que não foi apurada 
a fundada insuficiência da devedora originária”, pois que “os veículos tinham um valor comercial 
reduzido, mas tal não significa que não tivessem valor suficiente para pagar a dívida em causa, pois 
ao contrário do que deveria suceder tais bens não foram sequer penhorados nem lhe foi atribuído 
qualquer valor donde se possa inferir se era ou não suficiente para pagar a quantia exequenda”.

Pois bem: comprova -se que no património da devedora originária existem veículos e que o ór-
gão de execução fiscal os considerou de “valor reduzido”. A sentença recorrida foi mais longe, e sem 
quaisquer elementos de facto que sustentem o juízo formulado, considerou que os veículos não tinham 
“valor venal”.

O problema está pois em determinar se o “valor reduzido” dos veículos pode preencher o conceito 
de “fundada insuficiência” para efeitos de reversão.

O n.º 2 do artigo 23º da LGT dispõe que «a reversão contra o responsável subsidiário depende 
da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, 
sem prejuízo do benefício da excussão»; e no n.º 3 prescreve -se que «caso, no momento da reversão, 
não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar definido com precisão 
o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução fiscal fica suspenso desde 
o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo da 
possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei».

Por sua vez, o n.º 2 do artigo 153.º do CPPT preceitua que «o chamamento à execução dos respon-
sáveis subsidiários depende da verificação de qualquer das seguintes circunstâncias: a) Inexistência de 
bens penhoráveis do devedor e seus sucessores; b) Fundada insuficiência, de acordo com os elementos 
constantes do auto de penhora e outros de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do 
devedor para a satisfação da dívida exequenda e acrescido».

A “fundada insuficiência” dos bens do devedor originário legitima a reversão antes da prévia ex-
cussão dos bens do devedor originário. Trata -se, porém, de uma situação de excepção à regra geral do 
benefício da excussão prévia que apenas se justifica, como refere Tânia Meireles da Cunha, “em casos 
de incontestável e quase absoluta insuficiência de bens do devedor originário, ou seja, em casos em que 
tal património seja indubitavelmente diminuto» (cfr. Da responsabilidade dos gestores de sociedade 
perante os credores sociais, 2ª ed. pág. 106).

A lei utiliza a expressão «fundada insuficiência», sem porém fornecer critérios seguros que orien-
tem o órgão de execução fiscal na formulação do juízo sobre a previsível insuficiência do património 
do devedor originário para satisfação da dívida exequenda e acrescido. Isso não significa que aquelas 
normas usem o conceito indeterminado «insuficiência» pura e simplesmente para atribuir ao órgão de 
execução qualquer liberdade na avaliação dos bens penhoráveis. Que não se trata de uma directriz de 
discricionariedade resulta logo da alínea b) do n.º 2 artigo 153º do CPPT ao considerar como mínimo 
de critérios avaliadores e concretizadores do juízo da fundada insuficiência «os elementos constantes 
do auto de penhora e outros de que o órgão de execução disponha». Com esta indicação o legislador 
remete para o órgão de execução fiscal a competência para fazer um juízo técnico da existência da 
situação de insuficiência patrimonial do devedor originário.
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Ou seja, o conceito «insuficiência» deve ser fixado objectivamente com recurso aos conhecimentos 
técnicos do direito fiscal, de forma a obter uma avaliação rigorosa e adequada dos bens penhorados e 
penhoráveis do devedor originário, não podendo o conceito ser preenchido subjectivamente através da 
avaliação que o funcionário que lavra o auto de penhora faça sobre valor dos bens penhorados.

Ora, a avaliação que o órgão de execução fez dos veículos da devedora originária envolve juízos 
de valor que contêm elementos de cariz subjectivo e que não têm correspondência com o mínimo de 
critérios objectivos que balizam a margem de livre apreciação que o órgão de execução fiscal tem na 
determinação da insuficiência dos bens da devedora originária. Dizer apenas que têm um “valor redu-
zido” não permite ao revertido saber com segurança se o valor atribuído é adequado e proporcional aos 
bens existentes, assim como saber qual a previsível extensão da sua responsabilidade.

Havendo veículos penhoráveis impõe -se em primeiro lugar procede à penhora, lavrando -se o res-
pectivo auto com indicação do estado de conservação e do valor estimado (cfr. alínea c) do art. 221º do 
CPPT). A circunstância de um técnico lhe atribuir uma “valor reduzido” nem é impeditiva da penhora 
nem da quantificação desse valor, uma vez que se pode prognosticar a possibilidade de alienação dos 
veículos ou dos seus componentes, ainda que seja com destino à sucata. Mesmo com este destino, são 
bens redutíveis a um valor pecuniário que precisa de ser estimado para efeitos de determinar o quantum 
de responsabilidade do devedor subsidiário.

No despacho de reversão não há qualquer elemento de onde se possa inferir que os veículos, 
pelo seu diminuto valor, são de difícil alienação. Para se determinar a insuficiência do património do 
devedor originário, ainda que em termos qualitativos, era necessário descrever o estado de conservação 
dos veículos e, em face dele, prognosticar quais as possibilidades de alienação. Havendo possibilidade 
de alienação, ainda que seja para sucata, o responsável subsidiário só responde pela diferença entre o 
valor dessa alienação e o valor da quantia exequenda. Se há um valor, mas ele é indeterminado, ainda 
que se saiba que é reduzido, por decorrência do benefício da excussão prévia, sempre se imporia a 
suspensão automática dos efeitos da reversão (cfr. n.º 3 do artigo 23º da LGT).

Ora, no caso dos autos, não se tendo atribuído um valor aos veículos, ainda que estimado, nem se 
pode prognosticar a fundada insuficiência do património da devedora originária, condição necessária à 
reversão, nem se pode determinar o montante de responsabilidade do devedor subsidiário, para efeitos 
de suspensão dos efeitos da reversão.

Nesta parte, há erro de julgamento, pois considerou -se que a reversão assentou na ausência de 
“valor venal” dos veículos existentes, quando o órgão de execução fiscal considerou apenas que eles 
tinham um “valor reduzido”, o que não lhe retira a natureza de bem patrimonial redutível a um equi-
valente pecuniário.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e 
julgar procedente a oposição, com a consequente extinção da execução contra o recorrente.

Custas pela Fazenda Pública, na primeira instância.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

IVA. Contra -ordenação fiscal. Imposto não recebido. Nulidade insuprível. Decisão de 
aplicação da coima. Descrição sumária das normas violadas e punitivas.

Sumário:

 I — A nova redacção dada ao artigo 114.º, n.º 5, alínea a), do RGIT, pela 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, ao fazer equivaler à falta de entrega da prestação tributária 
a falta de entrega total ou parcial do imposto devido que tenha sido liquidado ou 
que devesse ter sido liquidado em factura ou documento equivalente, teve como 
objectivo alargar a previsão legal de molde a abarcar todas as condutas omissivas 
da obrigação tributária, independentemente do recebimento do imposto por parte 
do adquirente dos bens ou serviços.

 II — O artigo 79.º, n.º 1, do RGIT exige que a decisão de aplicação da coima há -de 
conter ou observar determinados requisitos, entre os quais, a descrição sumária 
dos factos e a indicação das normas violadas e punitivas, com vista a assegurar 
aos arguidos a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, o 
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que só poderá ser alcançado se o mesmo tiver conhecimento efectivo dos factos 
que lhe são imputados e das normas legais que em que se enquadram.

 III — A decisão administrativa de aplicação da coima que se limita a indicar como 
normas violadas as constantes dos artigos 114.º, n.º 2, do RGIT, e 26.º, n.º 4, do 
CIVA, omitindo qualquer referência ao artigo 114.º, n.º 5, alínea a), do RGIT, não 
dá cumprimento às exigências do artigo 79.º, n.º 1, alínea b), do RGIT, pondo em 
causa os direitos de defesa do arguido, pelo que enferma de nulidade insuprível, 
nos termos do disposto no artigo 63.º, n.º 1, alínea d), do RGIT.

Processo n.º 160/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Fazenda Pública e Outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

I  - RELATÓRIO

1. Na sequência do processo de contra -ordenação instaurado pelo Serviço de Finanças de Es-
posende, que culminou com a decisão de aplicação de coima, POLOS & POLOS, CONFECÇÕES, 
L.DA. interpôs recurso dessa decisão para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou o 
recurso procedente.

2. O Magistrado do Ministério Público, junto do mesmo Tribunal, não se conformando com tal 
decisão, interpôs recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, 
alegando, em conclusão, o seguinte:

“1 — O auto de notícia de fls. 2 e 3 dos autos alude expressamente à omissão da entrega da pres-
tação tributária correspondente ao imposto exigível, sendo irrelevante na previsão legal inserta no art.
º 114, n.º 2, do RGIT, com referência ao seu n.º 5, a), o recebimento efectivo.

II — Este quadro normativo emerge da redacção fixada na Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 
que teve por escopo manifesto o alargamento da previsão legal de molde abarcar todas as condutas 
omissivas da obrigação tributária, independentemente do recebimento do imposto por parte do adqui-
rente dos bens ou serviços.

III — Decretando a nulidade insuprível do auto de notícia e de todo o processado ulterior a decisão 
sob censura infringiu o disposto nos artigos 5.º, n.º 2, 11, a), 57, n.º 2, d) e 63, n.º 1, b), todos do RGIT.

IV — Deve portanto ser revogada e substituída por outra que conheça das restantes questões 
suscitadas pela recorrida.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu Parecer no sentido da procedência 

do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1 - De Facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“A) A 7.06.2011, o Serviço de Finanças de Esposende instaurou contra a arguida o processo de 

contra -ordenação n.º 0396201106010865, em consequência do qual, pelo despacho objecto deste re-
curso, lhe aplicou uma coima €3.419,42.

B) No auto de notícia que deu origem ao processo de contra -ordenação, na parte relativa aos 
elementos da infracção (quadro 2), consta:

Montante do imposto exigível (...): 17.097,09;
Valor da prestação tributária entregue: 0,00
Valor da prestação tributária em falta: 17.097,09;
Data do cumprimento da obrigação: 2011/05/04;
Período a que respeita a infracção: 2011/03T;
Termo do prazo para o cumprimento da obrigação: 2011/05/16
Normas infringidas: art.º 27 n.º 1 e 41º n.º 1 b) CIVA. – Apresentação dentro prazo D. P., s/ pa-

gamento ou c/ pagamento insufic. (T)
Normas punitivas: art.º 114.º n.º 2 e 26 n.º 4 do RGIT — Falta entrega prest. dentro prazo (7).
C) No despacho de aplicação da coima, na parte relevante para a decisão do recurso, lê -se:
Ao(À) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto 

exigível: 17.097,09; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0,00; 3. Valor da prestação tributária 
em falta 17.097,09; 4. Data de cumprimento da obrigação: 2011 -05 -04; 5. Período a que respeita a 
infracção: 2011/03T; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 2011 -05 -16, os quais se dão 
como provados. 
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Normas infringidas Normas punitivas

Art.º 27.º n.º 1 e 40.º n.º 1 b) CIVA –
Apresentação dentro prazo D.P., s/ meio de pagamento 
ou c/ pagamento insufic. (T)

Art. 114 n.º 2 e 26, n.º4 do RGIT  - Falta entrega 
prest. tributária dentro do prazo (T)

 D) Na fixação da(s) coima(s), de acordo com o disposto no artigo 27.º do RGIT, foram tidas em 
conta as circunstâncias seguintes:

 - Actos de ocultação — Não;
 - Beneficio económico —0,00;
 - Frequência da prática —frequente;
 - Negligência — simples;
 - Obrigação de não cometer a infracção — Não;
 - Situação económica e financeira — Baixa;
 - Tempo decorrido desde a prática da infracção  - < 3 meses;
Despacho
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto no 

artigo 79.º do R.G.I.T., aplico ao arguido a coima de Eur. 3.419,42, cominada nos(s) art(s) 114.º n.º 2 
e 26.º n.º 4, do RGIT, com respeito pelos limites do art.º 26.º do mesmo diploma (...).”

2 - De Direito
1. A questão objecto do presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida padece de erro 

de julgamento ao decretar a procedência do recurso por ter concluído existir, no auto de notícia, omissão 
de um elemento da acção típica do delito em causa  - «o efectivo recebimento do imposto liquidado», 
antes da entrega da declaração periódica, com a consequente nulidade insuprível de harmonia com o 
disposto no art. 63º, n.º 1, alínea b), do RGIT, com referência ao art. 57º, n.º 2, alínea d), do mesmo 
diploma.

Entendeu a sentença recorrida, seguindo de perto jurisprudência deste Supremo Tribunal, entre 
o mais que:

“A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos adquirentes das 
mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 95º do CIVA, em que se 
previa como transgressão “a falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos de todo ou parte 
do imposto devido”. Porém, este artigo 95º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente 
revogado pela alínea c) do artigo 2º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.

Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação 
tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art.114º do RGIT, têm um evidente alcance 
restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 95º do CIVA, 
pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do imposto, 
subtraindo -a de uma quantia global.

Neste sentido tem o STA assumido posição, vide ac. de 15.10.2008, proc. n.º 481/08, ac. de 
24.4.2009, proc. n.º 241/09, ac. de 22.4.2009, proc. n.º 0984/08, disponíveis em www.dgsi.pt.

Descendo ao caso em apreço, analisando o teor, quer do auto de notícia quer da decisão adminis-
trativa (cfr. elenco dos factos provados), constata -se que em ambos se considera a conduta da arguida 
subsumível ao n.º 2, do art. 114º, pelo que se omite qualquer referência ao recebimento do imposto 
liquidado, relativo ao valor das vendas ou prestações de serviços, desconhecendo -se se efectivamente 
tal valor foi recebido pela arguida.

Ora, como vimos, consideramos que a norma que pune a falta de entrega do IVA liquidado, nos 
termos do art. 26º, do CIVA, é o art. 114º, n.º 3, do RGIT, o qual exige, para que se verifique infracção, 
que o imposto tenha sido efectivamente recebido.

Assim, na situação vertente, não resultando apurado na decisão administrativa, nem mencionado 
no auto de notícia, o efectivo recebimento do imposto liquidado, anterior à entrega à administração 
tributária da declaração periódica, falta um elemento objectivo do tipo contra -ordenacional, pelo que 
se conclui que o auto de notícia não concretiza os factos constitutivos do ilícito previsto no art. 114º, 
n.º 3, do RGIT, conjugado como disposto nos arts. 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1, alínea b), do CIVA.

Verifica -se, destarte, que o auto de notícia enferma de uma nulidade classificada como insuprí-
vel pelo art. 63º, n.º 1, alínea b), com base no teor do disposto no art. 57º, no 2, alínea d), ambos do 
RGIT”.

Não conformado com tal decisão, veio o Ministério Público, junto do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Braga, alegar, entre o mais, que aludindo o auto de notícia expressamente à omissão da entrega 
da prestação tributária correspondente ao imposto exigível, torna -se irrelevante, na previsão legal inserta 
no art.º 114, n.º 2, do RGIT, com referência ao seu n.º 5, alínea a), o recebimento efectivo. É que com a 
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nova redacção dada ao referido preceito pela Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, o escopo manifesto foi 
o alargamento da previsão legal de molde abarcar todas as condutas omissivas da obrigação tributária, 
independentemente do recebimento do imposto por parte do adquirente dos bens ou serviços.

2. Dispõe o art. 79º, n.º 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias que “A decisão que aplica 
a coima conterá:

a) a identificação do infractor e eventuais comparticipantes;
b) a descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas;
c) a coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixa-

ção;
d) a indicação de que vigora o princípio da reformatio in pejus, sem prejuízo da possibilidade 

de agravamento da coima, sempre que a situação económica e financeira do infractor tiver entretanto 
melhorado de forma sensível;

e) a indicação do destino das mercadorias apreendidas;
f) a condenação em custas.”
Para JORGE DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS (1), “os requisitos previstos neste 

artigo para a decisão condenatória do processo contra -ordenacional tributário visam assegurar ao ar-
guido a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um 
conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e 
condições em que pode impugnar judicialmente aquela decisão”.

No que respeita à “descrição sumária dos factos”, há que sublinhar que este requisito da decisão 
administrativa de aplicação da coima constante da primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º 
do RGIT, deve interpretar -se tendo presente o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra-
-ordenação imputada à arguida, pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na 
decisão de aplicação da coima serão precisamente os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis 
pela norma fiscal punitiva aplicada (cfr., neste sentido, entre outros, os Acórdãos desta Secção 241/09, 
de 29.04.2009, 540/09 de 16.09.2009, 593/09, de 16.09.2009, e 855/2011, de 23.11.2011, todos in 
www.dgsi.pt).

No caso sub judice a normas legais tidas como violadas pela decisão administrativa são as dos 
arts. 19º, nºs 1 e 2, e 20º, n.º 1, do CIVA, referindo -se na mesma decisão, como normas punitivas os 
arts. 114º, n.º 2, e 26º, n.º 4, RGIT (falta de entrega da prestação tributária, cometida a título de negli-
gência)  - cfr. fls. 36.

A contra -ordenação fiscal imputada à arguida é assim a do artigo 114.º, n.º 2, do RGIT (cfr. a 
decisão de fixação da coima a fls. 33 a 36 dos autos). A conduta ali tipificada como contra -ordenação 
consiste na «não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior (…) ao 
credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da lei»

É a seguinte a redacção dos nºs 1 a 3, do art. 114º, do RGIT:
1. “A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que os 

factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da lei é 
punível com coima variável entre o valor da prestação em falta e o seu dobro, sem que possa ultrapassar 
o limite máximo abstractamente estabelecido.

2. Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que 
o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 10% e metade do 
imposto em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

3. Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera -se também prestação tributária a 
que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal 
de liquidar nos casos em que a lei o preveja.”

No que concerne ao preenchimento do tipo legal previsto nos n.º 1 e 2 do artigo 114.º do RGIT 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar, de forma dominante e 
consolidada, que “a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial 
do tipo legal de contra -ordenação em causa e consequentemente para que se cumpra a “descrição 
sumária dos factos” que há -de constar da decisão administrativa de aplicação da coima, terá de haver 
referência, ainda que sumária, ao facto da prestação tributária ter sido deduzida” – conferir, neste 
sentido, os Acórdãos de 21.04.2010, recurso 85/10, de 02.12.2009, recurso 887/09, de 18.11.2009, 
recurso 593/09, de 25.11.2009, recurso 624/09, de 16.09.2009, recurso 540/09, e de 23.11.2011, proc 
n.º 0855/11, todos in www.dgsi.pt.

Com efeito e como se sublinha no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 23.11.2011, 
“no âmbito do IVA fala -se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito passivo tem 
a receber, nos termos dos arts. 19.º a 25.º do CIVA, não se referindo qualquer situação em que o su-
jeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido. De facto, no âmbito do referido direito à 
dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à administração tributária a prestação tributária que 
deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição dada na alínea a) do art. 11.º do RGIT], mas, 
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antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega do imposto na medida em que excede o IVA a cuja 
dedução têm direito, isto é, do imposto que não deduziram”.

Nesta sequência, tem -se entendido que as referências à “prestação tributária que nos termos da lei 
deduziu” e à “prestação tributária deduzida nos termos da lei”, que se utilizam no art. 114.º do RGIT, 
apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do imposto, subtraindo -a de 
uma quantia global.

Por outro lado, a conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos 
adquirentes das mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 95º do 
CIVA, em que se previa como transgressão “a falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos 
de todo ou parte do imposto devido”.

Acontece que este art. 95º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado 
pela alínea c) do art. 2º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. Nas palavras de JORGE DE SOUSA e MA-
NUEL SIMAS SANTOS, “(…) as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e 
à prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114º do RGIT, têm evidente 
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizado no referido art. 95º do 
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do 
imposto, subtraindo -a de uma quantia global”.

Ora, no caso em apreço, é inequívoco que não consta da decisão que aplicou a coima (a fls.13 e 
14), nomeadamente da descrição sumária dos factos, o recebimento do imposto anterior à entrega à 
administração tributária da declaração periódica que aí vem referida, o que afasta a possibilidade de 
preenchimento da hipótese do art. 114.º, n.º 2, do RGIT (que se reporta à conduta prevista no n.º 1 do 
mesmo artigo).

Como ficou consignado no Acórdão de 28/5/2008, “não tendo havido recebimento do imposto 
anterior à entrega à Administração Tributária da declaração periódica referida no ponto B) da matéria 
de facto fixada, está afastada a possibilidade de preenchimento da hipótese do art. 114º, n.º 2, do RGIT 
(que se reporta à conduta prevista no nº1 do mesmo artigo)”.

Em suma, na senda do decidido pela Mmª “a quo”, em conformidade com jurisprudência reiterada 
e uniforme do STA o recebimento da prestação tributária é, pois, em face do tipo legal de infracção, 
pressuposto essencial desta, pelo que o dever fiscal de entrega de IVA não recebido não gozava de 
protecção punitiva, por atipicidade do facto (2).

Argumenta, porém, o Ministério Público que a partir da nova redacção dada à alínea a) do n.º 5 do 
art. 114º do RGIT, pela Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, que passou a cominar como contra -ordenação, 
consubstanciada na falta de entrega da prestação tributária, “A falta de liquidação, liquidação inferior 
à devida ou liquidação indevida de imposto em factura ou documento equivalente, a falta de entrega, 
total ou parcial, ao credor tributário do imposto devido que tenha sido liquidado ou que devesse ter 
sido liquidado em factura ou documento equivalente, ou a sua menção, dedução ou rectificação sem 
observância dos termos legais”, o efectivo recebimento do imposto deixou de ser elemento do tipo 
legal da contra -ordenação.

Vejamos.
Segundo a redacção anterior o preceito limitava -se a prever, para efeitos contra -ordenacionais, 

como falta de entrega da prestação tributária: “a falta de liquidação, liquidação indevida de imposto 
em factura ou documento equivalente ou a sua menção, dedução ou rectificação sem observância dos 
termos legais.”

Cotejando a letra dos dois preceitos, não podemos deixar de aceitar que de facto se verificou um 
alargamento da previsão legal, pois ao fazer equivaler à falta de entrega da prestação tributária a falta 
de entrega, total ou parcial, do imposto devido que tenha sido liquidado ou que devesse ter sido liqui-
dado em factura ou documento equivalente, afigura -se de facto que se retoma a redacção do anterior 
art. 95º do CIVA.

Concorda -se, deste modo, com o alegado pelo Ministério Público, no sentido de que o referido 
preceito teve como objectivo alargar a previsão legal de molde a abarcar todas as condutas omissivas 
da obrigação tributária, independentemente do recebimento do imposto por parte do adquirente dos 
bens ou serviços (3).

Note -se, porém, que esta conclusão não tem influência no sentido do decidido pela sentença 
recorrida no caso dos autos.

Como ficou dito, o art. 79º, n.º 1, do RGIT exige que a decisão de aplicação da coima há -de con-
ter ou observar determinados requisitos, entre os quais, a descrição sumária dos factos e a indicação 
das normas violadas e punitivas. E, segundo a melhor doutrina, o objectivo de tal exigência prende -se 
com o assegurar aos arguidos a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, o que 
só poderá ser alcançado se o mesmo tiver conhecimento efectivo dos factos que lhe são imputados e 
das normas legais que em que se enquadram. Neste sentido, considera -se que as exigências do n.º 1 
do art. 79º do RGIT “devem considerar -se satisfeitas quando as indicações contidas na decisão sejam 
suficientes para permitir ao arguido o exercício do direito de defesa, isto é, a decisão deverá conter os 
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elementos necessários para afastar quaisquer dúvidas fundadas do arguido sobre todos os pontos do 
acto que o afecta (…), sendo que “é a necessidade de conhecimento daqueles elementos para a defesa 
do arguido e o carácter de direito fundamental que o direito à defesa assume (art. 32º, nº10, da CRP) 
que justificam que se faça derivar da sua falta uma nulidade insuprível, nos termos do art. 63º, n.º 1, 
alínea d), do RGIT” (4).

Acontece que no caso dos autos a decisão administrativa de aplicação da coima limita -se a indicar 
como normas violadas as constantes dos arts. 114º, n.º 2, do RGIT, e 26º, n.º 4, do CIVA. Ao omitir 
qualquer referência ao art. 114º, n.º 5, alínea a), do RGIT, a decisão administrativa de aplicação da 
coima não está a dar cumprimento às exigências do art. 79º, n.º 1, alínea b), do RGIT, pondo em causa 
os direitos de defesa do arguido. Se as normas que enquadram as condutas consideradas ilícitas não 
são correctamente referenciadas ou são omitidas, fica desta forma impossibilitado o arguido de dirigir 
a sua defesa contra tais preceitos.

Assim sendo, em face de tudo o que vai exposto, não pode ter -se como adequadamente cumprido 
o requisito a que alude a alínea b) do art. 79º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação das 
normas violadas e punitivas), omissão essa que constitui nulidade insuprível [art. 63º, n.º 1, alínea d), 
do RGIT], devendo desta forma improceder o presente recurso jurisdicional.

III -DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso jurisdicional, mantendo a decisão 

recorrida, ainda que com distinta fundamentação.
Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Regime Geral das Infracções Tributárias, 4ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, p. 435.
(2) No mesmo sentido, cfr. ISABEL MARQUES DA SILVA, “Nulla Poena Sine Lege Ou a não Punibilidade da não 

entrega do IVA não recebido”, Anotação ao Acórdão do STA, de 28/5/2008, Finanças Públicas Direito Fiscal, nº3, p.242.
(3) Esta parece ser igualmente a opinião de JORGE DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS, ob. cit., p. 815.
(4) Cfr. JORGE DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS, ob. cit., p. 517. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Indeferimento liminar. Segurança social. Relação jurídica contributiva. Competência 
em razão da matéria.

Sumário:

 I — O despacho de indeferimento liminar só é admissível quando a improcedência 
da pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne 
dispensável assegurar o contraditório (artigo 3.º, n.º 3, do CPC) e inútil qualquer 
instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento do processo não 
tenha razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial».

 II — A jurisprudência uniforme e reiterada do Tribunal dos Conflitos vai no sentido 
da competência dos tribunais tributários para conhecer da acção intentada pelo 
trabalhador contra a entidade patronal, pedindo a condenação desta a proceder 
aos pagamentos à Segurança Social das diferenças que aquele considera terem 
existido nas contribuições devidas.

 III — Assim, parece ser de admitir que tal pretensão seja deduzida perante o tribunal 
tributário, sendo que, na ausência de outra forma processual mais adequada, 
sempre poderá seguir sob a forma de acção para o reconhecimento de um direito 
(cfr. artigo 145.º, n.os 1 e 3, do CPPT e artigo 97.º, n.º 2, da LGT, e artigo 268.º, 
n.º 4, da CRP).

 IV — Em face do exposto, não é de rejeitar liminarmente com fundamento em incompe-
tência do tribunal tributário a petição em que (embora sob a forma processual, 
manifestamente inadmissível, de «acção declarativa de condenação sob a forma 
de processo sumário») foi formulado esse pedido.
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Processo n.º 212/12 -30.
Recorrente: Luís Miguel dos Santos Ramos.
Recorrida: Bartemóvel – Indústria de Móveis de Adriano M. Oliveira & Irmão, Lda.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Luís Miguel dos Santos Ramos (adiante Autor ou Recorrente) apresentou no Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Aveiro uma petição inicial em cujo cabeçalho disse vir deduzir «Acção Declarativa 
de Condenação sob a forma de Processo Sumário» (1) contra a sociedade denominada “Bartemóvel 
– Indústria de Móveis de Adriano M. Oliveira & Irmão, Lda.” (adiante Ré ou Recorrida).

Alegando, em síntese, que a referida sociedade, que foi sua entidade patronal, não comunicou 
à Segurança Social os valores correctos das contribuições referentes ao trabalho que lhe foi prestado 
pelo Autor e, consequentemente, deixou por pagar à Segurança Social as diferenças correspondentes, 
concluiu formulando o seguinte pedido:

«a) Ser a Ré condenada a comunicar à Segurança Social o valor correcto das contribuições refe-
rentes ao trabalho efectuado pelo Autor, na quantia de € 19.800,01 e, consequentemente,

b) Ser a Ré condenada a pagar ao Autor as Contribuições para a Segurança Social em falta, na 
importância de € 6.880,50, a efectuar junto dessa Instituição».

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro rejeitou liminarmente a petição inicial 
com o fundamento de que «o pedido do autor não é passível de ser apreciado uma vez que as relações 
jurídicas tributárias são apreciadas relativamente a actos administrativos praticados pela administração 
tributária e não actos de particulares».

1.3 O Autor não se conformou com a decisão e dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 O Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«I. O aqui Recorrente interpôs contra a aqui Recorrida a competente Acção Declarativa de Con-
denação emergente de Contrato Individual de Trabalho com Processo Comum, no Tribunal de Trabalho 
de Santa Maria da Feira, que correu os seus termos ao abrigo do Processo n.º 617/10.5TTVFR.

II. Requereu o Recorrente que a Recorrida fosse condenada a comunicar à Segurança Social o 
valor correcto das contribuições respeitantes ao trabalho efectuado pelo Recorrente, na quantia de 
€ 19.800,01, bem como, a pagar ao Recorrente as contribuições para a Segurança Social em falta, na 
importância de € 6.880,50, a efectuar junto dessa Instituição.

III. Por Sentença proferida a 22 de Fevereiro de 2011, entendeu a Juiz a Quo [(2)] julgar o Tribunal 
de Trabalho incompetente em razão da matéria para apreciar dos pedidos formulados pelo Recorrente 
e, consequentemente, absolver a Recorrida da Instância (cf. documento junto aos autos).

IV. Isto porque, compete aos Tribunais Administrativos e Fiscais conhecer da acção na qual se 
pretende obter a condenação da Recorrida a regularizar os pagamentos das contribuições à Segurança 
Social, em conformidade com a Douta Sentença e, segundo os doutos Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 29 de Junho de 2005 e 28 de Setembro de 2009 (in www.dgsi.pt).

V. Neste seguimento, veio o ora Recorrente interpor a competente Acção Declarativa de Condena-
ção contra a Recorrida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, peticionando a condenação desta 
a comunicar à Segurança Social o valor correcto das contribuições para a Segurança Social referentes 
ao trabalho efectuado pelo Recorrente, na quantia de € 19.800,01 e, consequentemente a condenação 
da mesma a pagar ao Recorrente as Contribuições para a Segurança Social em falta na importância de 
€ 6.880,50, a efectuar junto dessa Instituição.

VI. Acontece que, por Sentença proferida a 2 de Junho de 2011, entendeu a Juiz [do Tribunal] a 
Quo rejeitar liminarmente a mencionada Acção Declarativa de Condenação, uma vez que as relações 
tributárias são apreciadas relativamente a actos praticados pela Administração Tributária e não a actos 
de particulares.

Ora,
VII. Uma vez que o Autor, aqui Recorrente, pretendia a condenação da Ré, aqui Recorrida, a co-

municar à Segurança Social e a efectuar junto desta o pagamento das contribuições em falta, entende 
o mesmo que o Tribunal competente será o Tribunal Administrativo e Fiscal, mais precisamente, o 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.

Isto porque,
VIII. Consagra o artigo 26.º, n.º da LOFTJ (Lei n.º 52/2008, de 28/08) que os Tribunais Judiciais 

têm competência para as causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional.
IX. Preceito que se encontra em sintonia com o disposto no artigo 211.º, n.º 1 da Constituição da 

República Portuguesa, segundo o qual, “Os tribunais judiciais são os tribunais comuns em matéria cível 
e criminal e exercem jurisdição em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais”.
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X. Dentro dos Tribunais Judiciais encontram -se os Tribunais de Trabalho, cuja competência se 
encontra definida no artigo 118.º da LOFTJ:

“Compete aos Juízos de Trabalho conhecer em matéria cível:
b) Das questões emergentes de relações de trabalho subordinado e de relações estabelecidas com 

vista à celebração de contratos de trabalho; (...)
i) Das questões entre instituições de previdência ou de abono de família e seus beneficiários, 

quando respeitem a direitos, poderes ou obrigações legais, regulamentares ou estatutárias de umas ou 
outros, sem prejuízo da competência própria dos tribunais administrativos e fiscais; (...)

o) Das questões entre sujeitos de uma relação jurídica de trabalho ou entre um desses sujeitos e 
terceiros, quando emergentes de relações conexas com a relação de trabalho, por acessoriedade, com-
plementaridade ou dependência, e o pedido se cumule com outro para o qual o juízo seja directamente 
competente”.

XI. Acontece que, no caso sub judice, a alínea i), do art. 118.º (LOFTJ) não se mostra preenchida, 
pois, a presente Acção não versa sobre um litígio entre um trabalhador e uma qualquer Instituição da 
Segurança Social.

XII. Por outro lado, a alínea o) do aludido art. 118.º, ao atribuir competência à jurisdição laboral 
para o conhecimento das “questões entre sujeitos de uma relação jurídica de trabalho ou entre um desses 
sujeitos e terceiros, quando emergentes de relações conexas com a relação de trabalho, por acessorie-
dade, complementaridade ou dependência, e o pedido se cumule com outro para o qual o tribunal seja 
directamente competente”, mostra -se afastada pelo facto de, na presente Acção, não ser formulado 
qualquer outro pedido para além do pedido de condenação da Ré, aqui Recorrida, no pagamento das 
contribuições para a Segurança Social relativas ao período compreendido entre 1990 e 2009.

XIII. A questão submetida a apreciação judicial não se reporta à relação jurídica prestacional 
(entre a Beneficiária e a Segurança Social), mas sim, à relação jurídica contributiva (entre a Entidade 
Empregadora  - contribuinte  - e a Segurança Social).

XIV. Deste modo, verifica -se que a competência dos Tribunais Judiciais comuns é residual, só se 
verificando quando as regras reguladoras da competência de outra ordem jurisdicional não abranjam 
o conhecimento da questão que é submetida à apreciação do Tribunal.

XV. Conforme prescreve a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 212.º, n.º 3, 
“Compete aos Tribunais Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos contenciosos que 
tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”.

XVI. Mais, estipula o ETAF (artigo 1.º, n.º 1) que, “Os tribunais da jurisdição administrativa e 
fiscal são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo, nos 
litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais”.

XVII. Por outro lado, estabelece no seu artigo 4.º, n.º 1 aI. a) que, “Compete aos tribunais da ju-
risdição administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham nomeadamente por objecto: Tutela 
de direitos fundamentais, bem como dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares 
directamente fundados em normas de direito administrativo ou fiscal ou decorrentes de actos jurídicos 
praticados ao abrigo de disposições de direito administrativo ou fiscal”.

XVIII. Tem sido entendimento da maioria da Jurisprudência que os Tribunais Administrativos 
e Fiscais são competentes, isto é, a jurisdição administrativa e fiscal  - mais exactamente os Tribunais 
Tributários  - para a acção intentada pelo Trabalhador contra a Entidade Patronal, pedindo o reconhe-
cimento de que certas parcelas remuneratórias constituem matéria colectável pela Segurança Social 
e a consequente condenação a proceder aos respectivos pagamentos contributivos (cf. neste sentido, 
Acórdão do Tribunal de Conflitos de 04.10.2007  - in www.dgsi.pt).

XIX. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (cf. Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 05.06.2002  - in www.dgsi.pt.), por sua vez, considera as contribuições para a Se-
gurança Social como receitas tributárias ou parafiscais e entende que são competentes os Tribunais 
Tributários de 1.ª Instância para apreciar a impugnação dos actos que se relacionem com a liquidação 
de tais contribuições.

XX. Assim, é entendimento sufragado pela Jurisprudência que, compete aos Tribunais Administra-
tivos de Círculo o conhecimento dos litígios entre as Instituições da Segurança Social e os respectivos 
Beneficiários, que tenham por objecto a negação de uma prestação devida, quer se trate de negação 
total da prestação, quer de divergência quanto ao seu montante (cf. neste sentido, Acórdãos do Tribunal 
dos Conflitos de 13.05.2003 e 01.07.1997  - in www.dgsi.pt).

XXI. O ETAF, de igual modo, consagra no n.º 1, do artigo 49.º, as competências dos Tribunais 
Tributários, prevendo -se na alínea c), as acções destinadas a obter o reconhecimento de direitos ou 
interesses legalmente protegidos em matéria fiscal.

XXII. Já os artigos 26.º e 73.º e 118.º da LOFTJ, prevêem que, são da competência dos Tribunais 
de Comarca, a preparação e julgamento dos processos relativos a causas não abrangidas pela com-
petência de outros tribunais (artigo 26.º), mas que estejam mencionadas na sua área de competência 
especializada (artigo 118.º).
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XXIII. No caso ora em apreço, nenhuma das alíneas do artigo 118.º da LOFTJ relativas à com-
petência cível se mostra preenchida.

XXIV. Daí a orientação jurisprudencial, praticamente uniforme, no sentido de que são compe-
tentes para o conhecimento dos litígios relativos à relação jurídica prestacional, entre as instituições 
de Segurança Social e os respectivos Beneficiários (por se tratar de relações reguladas pelo direito 
administrativo, em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito público), os Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais.

XXV. Ademais, a relação jurídica contributiva estabelece -se, tendo como pressuposto a existência 
de um Contrato de Trabalho, mas não emerge de qualquer relação conexa com a relação de trabalho.

XXVI. Compete aos Tribunais Administrativos e Fiscais, em particular, aos Tribunais Tributários/
Fiscais, conhecer da acção na qual se pretende obter a condenação da Ré, aqui Recorrida a regularizar 
os pagamentos das contribuições à Segurança Social, para que a Autora, aqui Recorrente venha a auferir 
reforma por velhice, correspondente aos efectivos anos de trabalho prestados e aos descontos sociais 
legais devidos à Segurança Social (cf. neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
29.06.2005  - in www.dgsi.pt).

XXVII. Entendimento partilhado pelo Tribunal da Relação do Porto no douto Acórdão de 28 de 
Setembro de 2009 (in www.dgsi.pt).

XXVIII. Também o Tribunal de Conflitos, no seu Acórdão de 4 de Outubro de 2007 (in www.dgsi.
pt) considerou que, “É competente a jurisdição administrativa e fiscal  - mais exactamente os Tribunais 
Tributários  - para a acção intentada pelo trabalhador contra a entidade patronal, pedindo o reconheci-
mento de que certas parcelas remuneratórias constituem matéria colectável pela Segurança Social e a 
consequente condenação a proceder os respectivos pagamentos contributivos”.

XXIX. Deste modo, podemos concluir que, atendendo a que a matéria do Direito da Segurança 
Social vem sendo perspectivada de acordo com o Direito Tributário (a relação jurídica contributiva) e 
de acordo com o Direito Administrativo (as demais relações jurídicas, vg. a que se processa entre os 
cidadãos e o Estado, baseada num direito subjectivo à protecção social), serão os Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais competentes para decidir do pleito.

Posto isto,
XXX. Constata -se que o Recorrente se encontra lesado na sua carreira contributiva que serve de 

base à atribuição de Prestações Sociais, no total de € 19.800,01 (€ 7.849,83 + € 11.950,18).
XXXI. Tendo peticionado que a Ré, aqui Recorrida, seja condenada a pagar ao Autor, aqui Recor-

rente as contribuições para a Segurança Social que se encontram em falta e lhe são devidas, no valor 
de € 6.880,50 (€ 19.800,01 x 34,75%), a efectuar junto da Segurança Social.

XXXII. Nesta conformidade, deverá o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, mais precisa-
mente, o Tribunal Tributário, ser julgado como competente para apreciar da presente pendência, uma 
vez que é o Tribunal competente para apreciar o litígio em causa.

XXXIII. Face ao exposto, deverão V. Exas. considerar o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
competente para apreciar o presente pleito.

Termos em que, julgando o presente Recurso total e absolutamente procedente, estarão V. Exas. 
a realizar e a ensinar o DIREITO e a JUSTIÇA que ao caso cabe».

1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser concedido provimento 
ao recurso e revogada a decisão recorrida, com a seguinte fundamentação:

«1.A questão decidenda foi apreciada no acórdão do Tribunal Conflitos 4.10.2007 processo 
n.º 14/07,de onde se extraiu o seguinte sumário doutrinário (que merece a adesão sem reserva do Mi-
nistério Público):

É competente a jurisdição administrativa e fiscal mais exactamente os Tribunais Tributários 
 - para a acção intentada pelo trabalhador contra a entidade patronal, pedindo o reconhecimento de que 
certas parcelas remuneratórias constituem matéria colectável pela Segurança Social e a consequente 
condenação a proceder aos respectivos pagamentos contributivos

No sentido da competência da jurisdição fiscal em razão da matéria tinham -se pronunciado 
igualmente, em questão semelhante, os acórdãos Tribunal de Conflitos 27.10.2004 processo n.º 2/04, 
29.06.2005 processo n.º 1/05

Com especial relevo para o entendimento firmado importa salientar:
 - a relação jurídica contributiva onde se inscreve o litígio submetido ao julgamento do tribunal 

é distinta da relação de trabalho subjacente ou de qualquer relação conexa com a relação de trabalho
 - a entidade empregadora não está constituída perante o trabalhador em qualquer dever jurídico, 

sendo perante a Segurança Social que deve cumprir a sua obrigação contributiva
2. A acção declarativa da condenação sob forma sumária característica da jurisdição comum (arts 

461º e 462º CPC) deve ser convolada na forma processual adequada de acção para reconhecimento de 
direito ou interesse legítimo em matéria tributária: direito à entrega pela entidade patronal aos serviços 
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da Segurança Social das quotizações descontadas na remuneração do trabalhador, por forma a auferir 
da pensão de reforma

A adopção desta forma processual resulta da inadequação (ou menor adequação) de outras formas 
processuais vigentes no contencioso tributário a uma tutela plena, eficaz e efectiva da pretensão do 
autor (art. 145º n.º 3 CPPT)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração de competência em razão da matéria do TF Aveiro para o julgamento da causa
 - convolação da acção declarativa de condenação em acção de reconhecimento de direito legítimo 

em matéria tributária
 - devolução do processo ao TF Aveiro para prosseguimento da tramitação processual da acção (se 

outra causa obstativa distinta da apreciada não se verificar)».
1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, é apenas a de saber 

se a decisão recorrida fez errado julgamento quando indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com interesse para a decisão a proferir, há que ter em conta as seguintes circunstâncias proces-

suais (3):
a) Em 20 de Abril de 2011, Luís Miguel dos Santos Ramos fez dar entrada no Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Aveiro uma petição, endereçada ao Juiz daquele tribunal, em cujo cabeçalho disse 
vir deduzir «Acção Declarativa de Condenação sob a forma de Processo Sumário» contra a sociedade 
denominada “Bartemóvel – Indústria de Móveis de Adriano M. Oliveira & Irmão, Lda.” (cfr. a petição 
inicial, maxime fls. 2);

b) Alegando, em síntese, que a referida sociedade, que foi sua entidade patronal, não comunicou 
à Segurança Social os valores correctos das contribuições referentes ao trabalho que lhe foi prestado 
pelo Autor e, consequentemente, deixou por pagar à Segurança Social as diferenças correspondentes, 
formulou o seguinte pedido:

«a) Ser a Ré condenada a comunicar à Segurança Social o valor correcto das contribuições refe-
rentes ao trabalho efectuado pelo Autor, na quantia de € 19.800,01 e, consequentemente,

b) Ser a Ré condenada a pagar ao Autor as Contribuições para a Segurança Social em falta, na 
importância de € 6.880,50, a efectuar junto dessa Instituição» (cfr. a petição inicial, de fls. 2 a 18);

c) Apreciando aquela petição, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, em 2 de 
Junho de 2011, proferiu despacho liminar do seguinte teor:

«Luís Miguel dos Santos Ramos, NIF ……………………., residente na Rua ………………….., 
Louredo VFR veio instaurar Acção declarativa de condenação sob a forma de processo sumário contra 
Bartemóvel  - Indústria de móveis de Adriano M. Oliveira & Irmão, Lda.

Requer que a acção seja julgada procedente e “a ré condenada a comunicar à Segurança Social o 
valor correcto das contribuições para a Segurança Social... e ser a Ré condenada a pagar ao Autor as 
contribuições para a Segurança Social em falta …”

Cumpre apreciar:
Ora incumbe desde já referir que o pedido do autor não é passível de ser apreciado uma vez que 

as relações jurídicas tributárias são apreciadas relativamente a actos administrativos praticados pela 
administração tributária e não actos de particulares, in casum pretende o autor a condenação da Ré 
“Bartemóvel  - Industria de móveis de Adriano M. Oliveira & Irmão, Lda” a comunicar à segurança 
social e a efectuar a esta as contribuições em falta.

Pelo que rejeito liminarmente a presente acção.
Custas a cargo do autor – artº 446º, n.º 1 do CPC.
Notifique» (cfr. despacho a fls. 52).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, perante um articulado em que um particular 

lhe pediu que condenasse a sociedade que foi sua entidade patronal a comunicar à Segurança Social o 
valor correcto das contribuições respeitantes ao trabalho prestado em determinado período e a entregar 
à Segurança Social as diferenças correspondentes aos montantes em falta, proferiu decisão a rejeitar 
liminarmente a petição inicial.

Antes do mais, impõe -se indagar do motivo dessa rejeição, uma vez que, salvo o devido respeito, 
o despacho liminar não é muito claro a esse respeito. Na verdade, aí ficou dito que «o pedido do autor 
não é passível de ser apreciado uma vez que as relações jurídicas tributárias são apreciadas relativa-
mente a actos administrativos praticados pela administração tributária e não actos de particulares, in 
casum pretende o autor a condenação da Ré “Bartemóvel  - Industria de móveis de Adriano M. Oliveira 
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& Irmão, Lda” a comunicar à segurança social e a efectuar a esta as contribuições em falta», mas não 
foi indicada qualquer norma ou princípio legal que permita alcançar o fundamento jurídico por que se 
decidiu pela rejeição liminar da petição inicial.

Se bem interpretamos o despacho recorrido (4), a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro, se bem que não o tenha afirmado expressamente, parece ter considerado que aquele tribunal não 
seria competente para conhecer do pedido que lhe foi dirigido – «o pedido do autor não é passível de 
ser apreciado» – e isso porque a competência dos tribunais tributários, respeitando embora às relações 
jurídicas tributárias, se restringiria aos «actos administrativos praticados pela administração tributária», 
não incluindo, pois, «actos de particulares».

Por isso terá indeferido liminarmente a petição inicial, sabido que é que a incompetência em razão 
da matéria é uma excepção dilatória de conhecimento oficioso que implica o indeferimento liminar da 
petição inicial ou, se a acção não comportar o despacho liminar ou a excepção apenas for detectada 
após a fase liminar, a absolvição do réu da instância (cfr. arts. 493.º, n.ºs 1 e 2, 494.º, alínea a), 102.º, 
n.º 1, e 105.º, n.º 1, todos do Código de Processo Civil (CPC)).

Em todo o caso, podem subsistir algumas dúvidas quanto ao alcance da decisão recorrida, uma 
vez que nela não se indicou qual seria o tribunal competente para apreciar a questão.

Seja como for, afigura -se -nos que a melhor interpretação da decisão recorrida é no sentido de 
que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro considerou que não era competente para conhecer do 
pedido que lhe foi formulado.

Também assim o parece ter entendido o Autor que, não se conformando com essa decisão, dela 
interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as alegações e respectivas 
conclusões, nas quais sustenta, em síntese, que o Tribunal de Conflitos se tem vindo a pronunciar no 
sentido de que é da competência dos tribunais tributários a acção em que o autor pede a condenação da 
ré, que foi sua entidade patronal, a reconstituir a carreira contributiva dele através da entrega à Segu-
rança Social da diferença entre as contribuições pagas e as que o deveriam ter sido.

Assim, a questão que cumpre apreciar e decidir no presente é a de saber se a Juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro fez correcto julgamento quando indeferiu liminarmente a petição 
inicial, o que, nos termos que deixámos expostos, passa por indagar se pode concluir -se pela incom-
petência daquele tribunal em razão da matéria.

Note -se ainda que, pese embora o documento apresentado pelo Autor com a petição inicial – cópia 
de uma sentença do Tribunal de Trabalho, que se julgou incompetente em razão da matéria –, não se 
verifica qualquer conflito de competência, atento o disposto no art. 115.º, n.º 3, do CPC (5).

2.2.2 DO INDEFERIMENTO LIMINAR
Como é sabido o indeferimento liminar só terá lugar quando for de todo impossível o apro-

veitamento da petição inicial, isto tendo em atenção que o princípio da pronúncia sobre o mérito se 
sobrepõe a questões formais que não interfiram e ponham em causa o mesmo. Assim, o despacho de 
indeferimento liminar só admissível quando a improcedência da pretensão do autor for tão evidente e, 
razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar o contraditório (art. 3.º, n.º 3, do CPC) (6) 
e inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento do processo não tenha 
razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial» (7).

Daí que a jurisprudência tenha vindo a afirmar que o despacho de indeferimento liminar, dada a 
sua natureza “radical”, na medida em que coarcta à partida toda e qualquer expectativa de o autor ver a 
sua pretensão apreciada e julgada, encontrando a sua justificação em motivos de economia processual, 
deve ser cautelosamente decretado (8).

Será que no caso sub judice estão verificados os requisitos para a rejeição liminar da petição 
inicial? É o veremos adiante.

2.2.3 SOBRE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL TRIBUTÁRIO PARA O PEDIDO
O Autor formulou o pedido de que a sociedade que foi sua entidade patronal seja (a)) «condenada 

a comunicar à Segurança Social o valor correcto das contribuições referentes ao trabalho efectuado pelo 
Autor» e, consequentemente, (b)) seja condenada «a pagar ao Autor as Contribuições para a Segurança 
Social em falta […], a efectuar junto dessa Instituição».

Embora o pedido formulado sob a alínea b) pareça ser um pedido condenação da Ré a pagar ao 
Autor determinada quantia, a verdade é que a pretensão deduzida é de que a Ré seja obrigada a proceder 
à reconstituição da carreira contributiva do Autor junto da Segurança Social, procedendo ao pagamento 
das contribuições que ele considera estarem em falta. Ou seja, é como se o Autor pedisse a condenação 
da Ré a pagar à Segurança Social as diferenças respeitantes às contribuições que considera serem as 
devidas com referência ao trabalho prestado no período em causa.

Dito isto, e como bem alega o Recorrente, a jurisprudência, designadamente do Tribunal de 
Conflitos, tem vindo a considerar que os tribunais tributários são competentes para conhecer da acção 
intentada pelo trabalhador contra a entidade patronal, pedindo a condenação a proceder aos pagamentos 
contributivos considerados em falta (9).
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Isto, em resumo, porque, como salientou o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, (i) a relação jurídica contributiva onde se inscreve o litígio submetido ao julgamento 
do tribunal é distinta da relação de trabalho subjacente ou de qualquer relação conexa com a relação 
de trabalho e (ii) a entidade empregadora não está constituída perante o trabalhador em qualquer dever 
jurídico, sendo perante a Segurança Social que deve cumprir a sua obrigação contributiva. Vejamos:

A Constituição da República (CRP) estabelece no seu art. 211.º, n.º 1, o princípio da plenitude 
da jurisdição comum, estatuindo que os tribunais judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e 
criminal e exercem jurisdição em todas as áreas não atribuídas a outras ordens jurisdicionais. Aos tri-
bunais administrativos e fiscais atribui a Lei Fundamental a competência para o julgamento das acções 
e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas 
administrativas e fiscais (cfr. art. 212.º, n.º 3).

No que concerne à competência dos tribunais administrativos e fiscais importa ter em atenção os 
preceitos aplicáveis do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei 
n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro (10), que, dando concretização ao referido art. 212.º da CRP, dispõe, 
logo no n.º 1 do seu art. 1.º, que «[o]s tribunais da jurisdição administrativa e fiscal são os órgãos de 
soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo nos litígios emergentes das 
relações jurídicas administrativas e fiscais».

Também o art. 4.º do ETAF, dispondo sobre o âmbito da jurisdição dos tribunais administrativos 
e fiscais estatui que lhes compete a apreciação de litígios que tenham por objecto, inter alia, a tutela 
de direitos fundamentais, bem como dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares 
directamente fundados em normas de direito administrativo ou fiscal ou decorrentes de actos jurídicos 
praticados ao abrigo de disposições de direito administrativo ou fiscal (n.º 1, alínea a)), do mesmo passo 
que exclui do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal, entre outras matérias, a «apreciação de litígios 
emergentes de contratos individuais de trabalho, que não conferem a qualidade de agente administrativo, 
ainda que uma das partes seja uma pessoa colectiva de direito público» (n.º 3, alínea d)).

Mais especificamente, em relação à competência dos tribunais tributários, o art. 49.º do ETAF 
insere, no vasto elenco das matérias abrangidas, o conhecimento «[d]as acções destinadas a obter o 
reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos em matéria fiscal» (n.º 1, alínea c)).

O que, em princípio, releva para a apreciação da competência em razão da matéria são os termos 
em que a acção é proposta, o modo como o autor estrutura o pedido e os respectivos fundamentos.

Ora, na presente acção, o Autor, alegando que a sociedade que foi sua entidade patronal, durante o 
período que durou o contrato de trabalho, efectuou os pagamentos das contribuições à Segurança Social 
por montante inferior ao devido, pediu que ela fosse condenada a regularizar a respectiva situação con-
tributiva e a efectuar, perante a instituição de segurança social, os pagamentos das diferenças em falta.

Este pedido insere -se, sem margem para dúvidas, no âmbito da relação jurídica contributiva 
e visa assegurar o cumprimento, pela entidade empregadora, da respectiva obrigação contributiva, 
que as sucessivas Leis de Bases da Segurança Social têm vindo a estabelecer. Com efeito, quer a Lei 
n.º 28/84, de 14 de Agosto (art. 24.º), quer a Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto (arts. 60.º e 62.º), quer 
a Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro (arts. 45.º e 47.º, n.º1), quer finalmente a Lei n.º 4/2007, de 
16 de Janeiro (arts. 56.º, n.º 1, e 59.º, n.º 1) impõem a obrigação de contribuição para os regimes de 
Segurança Social aos beneficiários e, no caso de exercício de actividade profissional subordinada, às 
respectivas entidades empregadoras, estabelecendo mesmo a responsabilidade destas pelo pagamento 
das quotizações dos trabalhadores ao seu serviço, pelo que devem, para o efeito, proceder, no momento 
do pagamento das remunerações, à retenção na fonte dos valores correspondentes, e fazer o respectivo 
pagamento juntamente com a contribuição própria.

A obrigação contributiva da entidade empregadora constitui -se – como também decorre dos di-
plomas citados – com o início do exercício da actividade profissional dos trabalhadores ao seu serviço.

Está, assim, delineada, nestes diplomas, uma relação jurídica bilateral, de natureza contributiva, 
que impõe à entidade empregadora a obrigação de efectuar uma prestação pecuniária (a contribuição), 
correspondendo a tal obrigação o direito da Segurança Social a essa prestação. Embora fundada na 
relação laboral, esta relação jurídica contributiva não se confunde com ela, e apenas incide sobre um 
dos sujeitos da relação laboral, a entidade empregadora, pois que, como vimos, é esta a responsável 
pelo pagamento, mesmo na parte respeitante ao trabalhador.

Como tem vindo a ser referido pela jurisprudência do Tribunal dos Conflitos, no âmbito desta 
relação jurídica contributiva a entidade empregadora não está constituída perante o trabalhador em 
qualquer dever jurídico; é perante as instituições de Segurança Social, que integram a chamada admi-
nistração indirecta do Estado, pois são entidades públicas, revestidas de autoridade pública, designa-
damente tendo poderes para intervenções coactivas, que as entidades empregadoras têm de cumprir a 
sua obrigação contributiva.

Ademais, hoje, após uma longa discussão doutrinária sobre a natureza das contribuições para a 
Segurança Social, é inequívoco que estas constituem verdadeiros impostos (11).

Seja como for, se é certo que a relação jurídica contributiva se estabelece tendo como pressuposto 
a existência de um contrato de trabalho, verdade é também que ela não emerge de relação conexa com a 
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relação de trabalho. Ela concretiza -se sob a forma de uma relação jurídica bilateral entre o empregador 
e o Estado, no âmbito da qual, a entidade empregadora se acha constituída face à Segurança Social 
numa obrigação a ser cumprida perante esta.

Sem prejuízo do que ficou dito, o trabalhador sempre terá o direito a que a sua entidade patronal cum-
pra com aquela obrigação perante a Segurança Social, pois desse cumprimento depende a possibilidade 
dele poder vir a auferir da Segurança Social, e pelo montante correcto, as prestações que a lei lhe reconheça.

Em face desse direito e da natureza indiscutivelmente tributária da relação jurídica em causa, a 
jurisprudência tem vindo a entender que é da competência dos tribunais tributários conhecer da acção 
intentada pelo trabalhador contra a entidade patronal, pedindo a condenação a proceder aos pagamentos 
contributivos considerados em falta.

2.2.4 O DESPACHO RECORRIDO
Pelo que vimos de dizer, fácil se torna concluir que não é de todo possível formular um juízo 

sobre a incompetência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que permita, com a evidência 
ou insusceptibilidade de discussão requeridas pelo despacho de indeferimento liminar, a rejeição da 
petição inicial in limine.

É certo que se pode objectar que não está prevista na jurisdição tributária a forma processual sob a qual 
foi apresentada a petição inicial: «Acção Declarativa de Condenação sob a forma de Processo Sumário».

Mas, na ausência de outra forma processual mais adequada, sempre a acção poderá seguir sob a 
forma de acção para o reconhecimento de um direito (12) (cfr. art. 145.º, n.ºs 1 e 3, do CPPT (13), art. 97.º, 
n.º 2, da Lei Geral Tributária (14) (LGT) e art. 168.º, n.º 5, da CRP (15)).

Poderemos também questionar se não deverá a Segurança Social ser chamada à acção, designa-
damente para assegurar que a decisão a obter produza o seu efeito útil normal (cfr. art. 28.º, n.º 2, do 
CPC). É que não podemos olvidar que a Segurança Social não pode ser obrigada a aceitar o pagamento 
de contribuições que eventualmente considere não serem devidas e, muito menos, a relevá -las para 
efeitos das prestações a que esteja obrigada.

Mas todas essas e, eventualmente, outras questões que devam ponderar -se não nos surgem neste 
momento como objecção ao prosseguimento da acção para além da fase liminar que, recordemos, é 
nosso entendimento que se fundou exclusivamente na incompetência do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro em razão da matéria.

Por isso, o despacho recorrido não pode manter -se e, ao invés, deve ser revogado, como decidi-
remos a final.

2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O despacho de indeferimento liminar só é admissível quando a improcedência da pretensão do 

autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar o contraditório 
(art. 3.º, n.º 3, do CPC) e inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento 
do processo não tenha razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial».

II  - A jurisprudência uniforme e reiterada do Tribunal dos Conflitos vai no sentido da competência 
dos tribunais tributários para conhecer da acção intentada pelo trabalhador contra a entidade patronal, 
pedindo a condenação desta a proceder aos pagamentos à Segurança Social das diferenças que aquele 
considera terem existido nas contribuições devidas.

III  - Assim, parece ser de admitir que tal pretensão seja deduzida perante o tribunal tributário, 
sendo que, na ausência de outra forma processual mais adequada, sempre poderá seguir sob a forma 
de acção para o reconhecimento de um direito (cfr. art. 145.º, n.ºs 1 e 3, do CPPT e art. 97.º, n.º 2, da 
LGT, e art. 268.º, n.º 4, da CRP).

IV  - Em face do exposto, não é de rejeitar liminarmente com fundamento em incompetência do 
tribunal tributário a petição em que (embora sob a forma processual, manifestamente inadmissível, de 
«acção declarativa de condenação sob a forma de processo sumário») foi formulado esse pedido.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem, se nada mais a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.)
(2) (O Recorrente refere -se à Juíza do Tribunal de Trabalho de Santa Maria da Feira.)
(3) (Embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos que lhe são 

submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), 
não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos autos, apreensíveis 



1393

por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 h) ao art. 279.º, pág. 369.)

(4) (Como é sabido, na interpretação das decisões judiciais, que constituem verdadeiro actos jurídicos, devem observar-
-se os princípios comuns à interpretação das leis e interpretação das declarações negociais, valendo, por isso, aquele sentido 
que, segundo o disposto nos arts. 9.º e 236.º do Código Civil, o declaratário normal ou razoável deva retirar das declarações 
escritas, tendo em conta não só a parte decisória como toda a sua fundamentação. Neste sentido, vide, entre outros, os seguintes 
acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– de 26 de Junho de 2002, proferido no processo n.º 502/02, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de 
Março de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32220.pdf), págs. 1811 a 1821, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/be740f83340c6a9580256bf10032c080?OpenDocument;
– de 24 de Fevereiro de 2011, da Secção do Contencioso Tributário, proferido no processo n.º 1053/10, publicado no 

Apêndice ao Diário da República de 11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 308 a 312, 
também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f730a5f7bcf14c3c8025784800549ad6?OpenDocument;
– de 24 de Agosto de 2011, da Secção do Contencioso Tributário, proferido no processo n.º 446/11, publicado no Apên-

dice ao Diário da República de 22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1370 a 1378, 
também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/74819ee643a485c3802578fc00332f94?OpenDocument.
Vide também, o seguinte acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo:
– de 11 de Outubro de 2006, proferido no processo com o n.º 35319A, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 19 de Setembro de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32040.pdf), págs. 1223 a 1232, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1b067a06d15e45b68025720b004ec435?OpenDocument.)
(5) (Diz o art. 115.º, n.º 3, do CPC: «Não há conflito enquanto forem susceptíveis de recurso as decisões proferidas sobre 

a competência».)
(6) (Princípio do contraditório, hoje entendido, não na sua dimensão negativa, de direito de defesa, oposição ou resis-

tência à actuação alheia, mas na sua dimensão positiva, de direito de influir activamente, no desenvolvimento e no êxito do 
processo, é um dos mais elementares princípios que enformam todo o direito adjectivo e também o processo tributário. Para 
maior desenvolvimento quanto ao princípio do contraditório, designadamente com aprofundados considerandos de natureza 
doutrinal e citação de jurisprudência, vide o seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

– de 3 de Março de 2010, proferido no processo com o n.º 63/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 445 a 451, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f4bfa574b6a7515802576e10040e44b?OpenDocument.
(7) (Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil anotado, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, vol. II, 

pág. 373.)
(8) (Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
– de 9 de Outubro de 2002, proferido no processo com o n.º 26482, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

12 de Março de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32240.pdf), págs. 2252 a 2255, com texto integral também dispo-
nível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b38d7c8b3ceaa30880256c55004c2e5c?OpenDocument;
– de 4 de Março de 2009, proferido no processo com o n.º 786/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 344 a 348, com texto integral também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dc17d39856877bcd80257576004b9488?OpenDocument.);
– de 24 de Fevereiro de 2011, proferido no processo com o n.º 765/10, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 278 a 280, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d034d9b7a45de4a780257847005945e7?OpenDocument.)
(9) (Vide os seguintes acórdãos do Tribunal de Conflitos:
– de 27 de Outubro de 2004, proferido no processo com o n.º 2/04, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

24 de Maio de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32600.pdf), págs. 105 a 120, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/422df597c24b9ad88025713b003b5a82?OpenDocument;
– de 29 de Junho de 2005, proferido no processo com o n.º 1/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 31 

de Janeiro de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2005/32600.pdf), págs. 39 a 53, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/07a665cc4828f1b98025713b003b5a90?OpenDocument;
– de 4 de Outubro de 2006, proferido no processo com o n.º 3/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 15 

de Junho de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32600.pdf), págs. 167 a 181, também disponível
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cf9ff5d7f64e78a18025724500423932?OpenDocument;
– de 19 de Outubro de 2006, proferido no processo com o n.º 9/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

15 de Junho de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32600.pdf), págs. 185 a 187, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/60a475a9503463438025725f0056bbee?OpenDocument;
– de 4 de Outubro de 2007, proferido no processo com o n.º 14/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

28 de Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32600.pdf), págs. 61 a 63, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/615df96803074952802573e1005c4ba4?OpenDocument;
– de 17 de Janeiro 2008, proferido no processo com o n.º 16/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 28 de 

Janeiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32600.pdf), págs. 2 a 6, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/69e070ba8a7081918025744e0037e803?OpenDocument;
– de 19 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 15/08, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 25 de Janeiro de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32600.pdf), págs. 70 a 72, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jcon.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ab3519231593c7a080257734005445d0?OpenDocument.)
(10) (Com as alterações da Lei n.º 4 -A/2003, de 19 de Fevereiro, da Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, da Lei 

n.º 1/2008, de 14 de Janeiro, da Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro, da Lei n.º 26/2008, de 27 de Junho, da Lei n.º 52/2008, de 
28 de Agosto, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e pelo Decreto -Lei n.º 166/2009, de 31 de Julho.)

(11) (Desenvolvidamente, sobre a questão, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 4 ao art. 6.º do 
Decreto -Lei n.º 433/99,de 26 de Outubro, págs. 50 a 52.)

(12) (Sobre a necessidade de resposta do contencioso tributário às necessidades de tutela judicial dos direitos ou interes-
ses legítimos em matéria tributária, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotações 2 e 3 ao art. 145.º, págs. 489 
a 491.)
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(13) (Dizem os n.º 1 e 3 do art. 145.º do CPPT:
«1. As acções para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido em matéria tributária podem 

ser propostas por quem invoque a titularidade do direito ou interesse a reconhecer.
[…]
3. As acções apenas podem ser propostas sempre que esse meio processual for o mais adequado para assegurar uma 

tutela plena, eficas e objectiva do direito ou interesse legalmente protegido».)
(14) (O art. 97.º, n.º 2, da LGT, reza: «A todo o direito corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer 

em juízo».)
(15) (O art. 268.º, n.º 4, da CRP, estatui: «É garantido aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou 

interesses legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a impugnação de 
quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente da sua forma, a determinação da prática de actos adminis-
trativos legalmente devidos e a adopção de medidas cautelares adequadas».) 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Absolvição da instância. Legalidade em concreto. Con-
volação para impugnação. Tempestividade. Nulidade. Anulabilidade.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 97.º da LGT deverá ordenar -se «a 
correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei», 
estabelecendo, igualmente, o n.º 4 do artigo 98.º do CPPT que «em caso de erro 
na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei».

  A convolação é admitida desde que não seja manifesta a improcedência ou intem-
pestividade do meio processual para o qual a petição inicial for adequada.

 II — Reconduz -se à invocação de uma ilegalidade concreta da dívida exequenda a 
alegação de que o custo de determinadas certidões não poderia ter sido calculado 
nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Regulamento Emolumentar dos Registos e 
Notariado (Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto) porquanto tal disposição 
legal não vigorava para aquelas certidões, as quais estavam sujeitas aos preços 
fixados no despacho n.º 8617/2002 (2.ª série) do Ministro das Finanças, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 29 de Abril de 2002. Ou seja, trata -se 
de alegação que envolve mera anulabilidade, pelo que a respectiva impugnação 
teria que ser apresentada no prazo previsto no artigo 102.º, n.º 1 do CPPT, não 
sendo aplicável o disposto no n.º 3 deste normativo.

Processo n.º 275/12 -30.
Recorrente: Inácio Francisco Simões de Oliveira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Inácio Francisco Simões de Oliveira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada absolveu da respectiva instância a Fazenda 
Pública na oposição que aquele deduziu contra a execução fiscal n.º 3212200501082850 contra si ins-
taurada para cobrança de dívida à Secretaria -Geral do Ministério da Defesa, na quantia de € 1.268,00, 
referente a emissão de certidões, acrescendo juros de mora partir de 3/5/2005.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) A Sentença ora recorrida absolveu a Fazenda Nacional por erro na forma de processo porque 

o Recorrente deduziu oposição à execução com base na alínea a) do n.º l do artigo 204º do CPPT em 
vez de ter utilizado o processo de impugnação judicial.

b)... considerando, porém, impossível a convolação neste tipo de processo por intempestividade 
da respectiva petição pois esta deveria ser apresentada no prazo de 90 dias contados a partir da data 
limite de pagamento.
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c) Todavia, o acto administrativo do Secretário -Geral do Ministério da Defesa Nacional que 
mandou cobrar ao Recorrente a quantia de € 1.268,00  - e que originou a oposição à execução  - é um 
acto juridicamente nulo e inconstitucional, porque:

 - lhe falta um elemento essencial, que é a norma de direito público adequada e necessária para 
o efeito

 - ofende o conteúdo essencial do direito fundamental do Recorrente à protecção da confiança e 
segurança jurídicas  - ínsito no princípio do Estado Direito Democrático consignado no artigo 2º da 
CRP  - que não permite a aplicação retroactiva de normas e/ou decisões que lhe sejam desfavoráveis e 
o prejudiquem nos seus direitos, interesses ou expectativas legitimamente constituídos

 - ofende o conteúdo essencial do direito fundamental do Recorrente à sua propriedade privada 
e ao seu património pessoal (do qual não pode ser esbulhado ou ilicitamente expropriado, ainda que 
parcialmente) que dimana dos artigos 19º e 62º da CRP.

d) Sendo juridicamente nulo e inconstitucional o acto que fundamentou a execução fiscal intentada 
contra o Recorrente, a impugnação judicial pode ser deduzida a todo o tempo nos termos do n.º 3 do 
artigo 102º do CPPT...

e)... Pelo que a sentença ora recorrida devia
 - ter declarado a nulidade e a inconstitucionalidade do acto em causa
 - ter determinado a convolação da forma de processo de oposição na forma de processo de im-

pugnação judicial, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 98º do mesmo Código
 - ter decidido a impugnação referida, pronunciando -se sobre a questão de fundo.
Assim, ao decidir como decidiu, o Tribunal “a quo” incorreu em erro de julgamento e consequente 

omissão de pronúncia, pelo que se requer:
 - a revogação da Sentença recorrida
 - a convolação do processo de oposição em processo de impugnação judicial
 - a consequente decisão sobre a questão de fundo.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, nos termos seguintes, além 

do mais:
«1. Não se justifica a devolução do processo ao tribunal recorrido para prolação de despacho que 

aprecie a nulidade por omissão de pronúncia, porque esta não foi arguida de forma autónoma, sendo 
considerada pelo recorrente como mera consequência do erro de julgamento imputado à decisão impug-
nada (cf. alegações de recurso fls. 87; arts. 668º n.º 4 e 744º nºs. 1 e 5 CPC redacção DL n.º 329 -A/95, 
12 Dezembro).

O recorrente conforma -se com o entendimento expresso na decisão recorrida sobre o erro na 
forma de processo, consistente na utilização da forma processual oposição à execução para apreciação 
da legalidade concreta da dívida exequenda.

2. No domínio do direito administrativo, rege o princípio geral da anulabilidade, só sendo feridos 
de nulidade os actos administrativos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a 
lei comine expressamente essa forma de invalidade (arts. 133º n.º 1 e 135º CPA).

Os actos tributários praticados com violação do princípio constitucional da legalidade são anulá-
veis (e não nulos), em conformidade com jurisprudência consolidada do STA (acórdão STA Plenário, 
30.05.2001 processo n.º 22251; acórdãos STA -SCA, 26.03.2003 processo n.º 1754/02; 28.01.2004 
processo n.º 1709/03; acórdãos STA -SCT, 25.05.2004 processo n.º 208/04; 22.06.2005 (Pleno) 1259/04; 
16.11.2005 processo n.º 736/05; 11.10.2006, processo n.º 67606).

O alegado vício imputado ao acto administrativo de onde emergiu a dívida exequenda não con-
figura nulidade, na medida em que não viola o conteúdo essencial de um direito fundamental, mas 
apenas o princípio da legalidade tributária (art. 133º n.º 2 alínea d) CPA). Em consequência o prazo para 
dedução de impugnação judicial é de 90 dias, contados do termo do prazo para pagamento voluntário, 
sendo inaplicável o regime de nulidade dos actos administrativos, cuja arguição não está dependente 
de prazo (art. 134º n.º 2 CPA; art. 102º n.º 3 CPPT).

A convolação pretendida para a forma processual impugnação judicial está precludida pelo de-
curso do prazo legal para a sua dedução, nos termos fácticos enunciados na fundamentação jurídica da 
decisão (fls. 70; art. 102º n.º 1 alínea a) CPPT).

CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgou -se provada a factualidade seguinte:
1  - Em 12/09/2005 foi emitida pela Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional certidão de 

dívida em nome de Inácio Francisco Simões de Oliveira por não ter “procedido ao pagamento voluntário 
no prazo de dez dias a contar da notificação ocorrida a 15 de Abril de 2005, (...) deve à Secretaria -Geral 
do Ministério da Defesa, (...) a quantia total de 1.268,00 € (mil duzentos e sessenta e oito euros), re-
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ferente à emissão de certidões de 1173 páginas por si requeridas, a acrescer juros de mora, a partir do 
dia 3 de Maio de 2005” (cfr. fls. 4 do processo de execução fiscal em apenso).

2  - Em 19/09/2005 foi remetida pelo Ministério da Defesa Nacional ao Chefe do Serviço de 
Finanças de Almada 2 a certidão referida no ponto anterior para efeitos e instauração do processo de 
execução fiscal (cfr. fls. 3 do apenso).

3  - Com base na certidão de dívida mencionada em 1), em 20/12/2005 foi autuado o processo de 
execução fiscal n.º 3212200501082850 em nome de Inácio Francisco Simões Oliveira (cfr. fls. 2 do 
apenso).

4  - O ora oponente foi citado da execução fiscal em 29/12/2005 como consta de fls. 5 e 5/verso 
do apenso.

5  - Em 03/01/2006 foi apresentada a petição de oposição à execução de fls. 3/5 e posteriormente 
aperfeiçoada a fls. 46/48.

3.1. A sentença decidiu pela absolvição da instância da Fazenda Pública, com a fundamentação 
seguinte:

 - Apesar de o oponente invocar como fundamento da oposição o previsto na alínea a) do n.º 1 do 
art. 204º do CPC, os factos alegados que o substanciam [ou seja, que o custo das certidões requeridas não 
poderia ter sido efectuado nos termos do n.º 4 do art. 20º do Regulamento Emolumentar dos Registos e 
Notariado (DL n.º 194/2003 de 23/8) porquanto tal disposição legal não vigorava para as certidões que 
requereu, as quais estavam sujeitas aos preços fixados no Despacho n.º 8617/2002 (2ª Série) do Ministro 
das Finanças, publicado no DR, II Série, n.º 99 de 29/4/2002] reconduzem -se, afinal, à invocação de 
uma ilegalidade concreta da dívida exequenda;

 - A ilegalidade em concreto pode constituir fundamento de oposição nos termos e condições 
previstos na alínea h) do mesmo normativo, mas no caso em apreço tal fundamento também não é ad-
missível dado que se encontra legalmente assegurado ao oponente quer o direito à impugnação judicial, 
quer à reclamação graciosa contra o acto de liquidação, nos termos, respectivamente, dos arts. 99º e 
ss. e 68º e ss. do CPPT.

 - O fundamento invocado também não pode ser apreciado à luz do disposto na alínea i) do n.º 1 
do art. 204º do CPPT, pois aí só cabem os fundamentos de oposição que não envolvam a apreciação da 
legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência em matéria de exclusiva 
competência da entidade que houver extraído o título.

 - Verifica -se, portanto, erro na forma de processo, que nos termos do n.º 4 do art. 98º do CPPT 
leva à possibilidade de o processo ser convolado na forma adequada.

 - Todavia, dado que a data limite de pagamento voluntário da dívida exequenda terminou em 
25/4/2005 e atendendo que a presente petição foi apresentada em 3/1/2006, não poderá ordenar -se a 
convolação em processo de impugnação judicial, por intempestividade da petição, na medida em que 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 102º do CPPT, a petição de impugnação deverá ser apresentada 
no prazo de 90 dias contados a partir da data limite de pagamento, prazo esse que se encontra ultra-
passado.

3.2. O recorrente, embora se conforme com o entendimento expresso na sentença, no sentido 
da ocorrência de erro na forma de processo por ter sido utilizada a forma processual da oposição à 
execução para apreciação da legalidade concreta da dívida exequenda, discorda, contudo, da decisão, 
na parte em que decidiu não poder ordenar o prosseguimento do processo sob a forma de impugnação 
judicial, por estar ultrapassado o prazo da dedução da impugnação, à data em que a presente petição 
inicial foi apresentada.

Esta é, portanto, a questão a decidir.
4.1. Diga -se desde já que concordamos com o MP quando refere que não se justifica a devolução 

do processo ao tribunal recorrido para prolação de despacho que aprecie a nulidade por omissão de 
pronúncia, porque esta não foi arguida de forma autónoma, sendo considerada pelo recorrente como 
mera consequência do erro de julgamento imputado à decisão impugnada (cf. o art. 5º das alegações 
de recurso e os arts. 668º n.º 4 e 744º nºs. 1 e 5 do CPC, na redacção do DL n.º 329 -A/95, de 12/12).

Ou seja, o recorrente não imputa nulidade à sentença (nomeadamente por omissão de pronúncia), 
antes se limitando a invocar que ocorre erro de julgamento por a sentença não ter ordenado a convolação 
para a forma de processo adequada (impugnação) e, nesse âmbito, apreciar a questão de fundo.

4.2. Como se refere na decisão recorrida, a oposição à execução fiscal só é admissível quando se 
invoca um dos fundamentos taxativamente previstos nas várias alíneas do n.º 1 do art. 204º do CPPT, 
devendo, aliás, ser liminarmente indeferida quando nenhum deles seja invocado (al. b) do n.º 1 do 
art. 209º do CPPT).

No caso dos autos, não tendo a oposição sido liminarmente indeferida, impunha -se, como foi o 
caso, que a Fazenda Pública fosse absolvida da respectiva instância.

O recorrente não contesta a decisão neste âmbito.
Entende, porém, que a sentença deveria ter mandado que o processo seguisse a forma de impug-

nação judicial (nº 4 do art. 98º do CPPT), dado que, sendo juridicamente nulo e inconstitucional o acto 
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que fundamentou a execução fiscal, tal impugnação judicial pode ser deduzida a todo o tempo (nº 3 
do art. 102º do CPPT), pelo que ocorre erro de julgamento quando a sentença considera que não pode 
operar -se a dita «convolação» para a forma adequada devido ao facto de a data limite de pagamento 
voluntário da dívida exequenda ter terminado em 25/4/2005 e atendendo que a presente petição foi 
apresentada em 3/1/2006.

E em sede da impugnação judicial «convolada» a sentença devia, então, no entendimento do re-
corrente, ter -se pronunciado sobre a questão de fundo, declarando a nulidade e a inconstitucionalidade 
do acto administrativo do Secretário -Geral do Ministério da Defesa Nacional que mandou cobrar a 
quantia de € 1.268,00, uma vez que se trata de um acto juridicamente nulo e inconstitucional, porque 
lhe falta um elemento essencial (que é a norma de direito público adequada e necessária para o efeito), 
porque ofende o conteúdo essencial do direito fundamental do recorrente à protecção da confiança e 
segurança jurídicas (do qual decorre a não permissão de aplicação retroactiva de normas ou decisões 
desfavoráveis que prejudiquem direitos, interesses ou expectativas legitimamente constituídos – art. 2º 
da CRP) e porque ofende o conteúdo essencial do direito fundamental do recorrente à sua propriedade 
privada e ao seu património pessoal (do qual não pode ser esbulhado ou ilicitamente expropriado, ainda 
que parcialmente) que dimana dos artigos 19º e 62º da CRP.

O recorrente carece, todavia, de razão legal.
4.3. Nos termos previstos no art. 102º do CPPT, a impugnação judicial é apresentada no prazo 

de 90 dias contados a partir dos factos indicados nas várias alíneas do seu n.º 1, bem como nos prazos 
indicados nos seus nºs. 2 e 4, embora possa ser deduzida a todo o tempo, se o fundamento for a nulidade 
(nº 3 do mesmo artigo).

Ora, não dando a LGT ou o CPPT qualquer noção do que sejam actos tributários nulos, teremos 
de recorrer ao que dispõe nesta matéria (actos administrativos nulos) o CPA, subsidiariamente aplicável 
por força do disposto nos arts. 2º, alínea d) do CPPT e 2º, alínea c) da LGT.

E nos termos do art. 133º do CPA «são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essen-
ciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade».

Os vícios do acto impugnado (1) são, portanto, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só 
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto 
ou quando houver lei que expressamente preveja esta forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º 
do CPA), sendo, ainda, admissível o vício da inexistência jurídica, a que se alude nos arts. 124º, 137º 
e 139º, todos do mesmo CPA.

Optou -se, ali, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto 
administrativo: admitiu -se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), mas, por 
outro lado, combinou -se este critério com o da enumeração exemplificativa  - a chamada nulidade por 
determinação da lei.

Como ensinam Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha (2) «a nulidade constitui o regime de excep-
ção, ao passo que a anulabilidade é o regime -regra. É o que se depreende do disposto no artigo 135º 
do CPA, segundo o qual são anuláveis os ‘‘actos administrativos praticados com ofensa dos princípios 
ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.’’

(...) A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz 
à violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma 
ou de trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem -se: (a) a violação de regras relativas à 
competência do autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de atribuições, 
geradoras de nulidade (incompetência relativa); (b) vícios de forma, que poderão consistir na preteri-
ção de formalidades no âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na omissão 
ou deficiência respeitante à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à carência 
absoluta da forma legal, ou na omissão ou deficiência atinente à Enunciação do objecto e dos elementos 
do acto (art. 123º do CPA)».

Em suma, serão, pois, nulos os actos tributários a que falte algum dos seus elementos essenciais 
(elementos essenciais dos actos tributários serão aqueles que sejam necessários para assegurar a sua 
exequibilidade) e os actos indicados no n.º 2 do art. 133º do CPA, entre os quais constam os que ofendam 
o conteúdo essencial de um direito fundamental e os que ofendam os casos julgados.

Ora, se por um lado, é jurisprudência aceite a de que os actos tributários praticados com violação 
do princípio constitucional da legalidade são anuláveis (e não nulos)  - cfr. o ac. do Plenário do STA, de 
30/5/2001, rec. n.º 22251 e do Pleno desta Secção do STA, de 22/6/2005, rec. n.º 1259/04; bem como os 
acs. da Secção do Contencioso Administrativo do STA, de 26/3/2003, rec. n.º 1754/02; de 28/1/2004, rec. 
n.º 1709/03; e os acs. desta Secção do STA, de 25/5/2004, rec. n.º 208/04; de 16/11/2005, rec. n.º 736/05; 
e de 11/10/2006, rec. n.º 67606, também é certo que podem definir -se os direitos fundamentais como 
sendo os que «conferem posições jurídicas subjectivas individuais e permanentes, com a finalidade 
principal de proteger a liberdade e a dignidade das pessoas», (3) também, por outro lado, como aponta 
o cons. Jorge de Sousa, (4) embora a liquidação ilegal de qualquer imposto acarrete uma ofensa do 
direito de propriedade, que é um dos direitos fundamentais, já que estes serão todos os englobados na 
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Parte I da CRP, que tem a epígrafe «Direitos e deveres fundamentais», pelo que tal qualificação é de 
estender aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, incluídos no Título III dessa Parte I, em 
que se engloba o direito de propriedade privada (art. 62º), «nem todas as liquidações ilegais se podem 
considerar feridas de nulidade, já que a lei expressamente prevê para elas a sanção da anulabilidade, 
como se depreende do facto de prever um prazo para a sua impugnação (art. 102º deste Código).

Não é qualquer ofensa de um direito fundamental que a alínea d) do n.º 2 do art. 133º do Código 
do Procedimento Administrativo, mas apenas as ofensas do seu conteúdo essencial.

Uma ofensa deste tipo só ocorrerá quando perante ela o direito fundamental afectado fique sem 
expressão prática apreciável, o que não é o caso de uma liquidação ilegal, que apenas atinge limita-
damente o direito de propriedade dos seus destinatários.

Por outro lado, entre as violações possíveis de direitos por normas tributárias, a sanção mais 
grave da nulidade, por razões de proporcionalidade, terá de ser reservada para os actos que repre-
sentam mais graves violações dos direitos tributários.»

Assim, no caso, o alegado vício imputado ao acto administrativo de onde emergiu a dívida 
exequenda não configura nulidade, na medida em que não viola o conteúdo essencial de um direito 
fundamental, mas apenas o princípio da legalidade tributária (art. 133º, n.º 2, alínea d), do CPA), sendo 
que, como também refere António Francisco de Sousa (5) por um lado o conteúdo essencial nem sequer 
se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não «se trata de maior ou menor intensi-
dade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, até mesmo o direito instrumental só assume a 
natureza de direito fundamental se o direito dominante for dessa natureza: «Um direito instrumental, 
por exemplo o direito de audiência prévia, assume a natureza de direito fundamental quando o direito 
dominante seja um direito fundamental».

Em suma, porque o invocado vício subjacente à presente liquidação se reconduziria, em sede de 
impugnação desta, à invocação de ilegalidade, o que envolve mera anulabilidade, tal impugnação teria 
que ser apresentada no prazo previsto no art. 102º, n.º 1 do CPPT, não sendo aplicável o disposto no 
n.º 3 deste normativo.

E, assim sendo, uma vez que a data limite de pagamento voluntário da dívida exequenda terminou 
em 25/4/2005 e que a presente petição foi apresentada em 3/1/2006 (cfr. nºs. 1 e 5 da matéria provada) 
face a esta intempestividade, a sentença recorrida também não podia ordenar que a oposição seguisse 
na forma de impugnação. Pelo que, nesta matéria, decidiu de acordo com a lei aplicável, não ocorrendo 
a violação do disposto nos invocados normativos. Improcedem, consequentemente, as Conclusões do 
recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) (Passamos a seguir o texto do ac. de 22/3/2011, rec. n.º 749/10, que relatámos.)
(2) (Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247.)
(3) (Cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. 

deste STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05.)
(4) (Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2001, Áreas editora, vol. III, ano-

tação 4 ao art. 204º, pp. 330/331.)
(5) (CPA anotado e comentado, anotação 27 ao art. 133º, pag. 379.) 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Imposto Municipal sobre Imóveis. Avaliação. Coeficiente de localização. Fundamen-
tação do acto administrativo. Fundamentação de actos administrativos gerais.

Sumário:

 I — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.
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 II — O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é determinado segundo 
as regras estabelecidas nos artigos 45.º, 42.º, n.º 3, (coeficiente de localização) e 
artigo 40.º, n.º 4 (valor da área adjacente à construção) todos do CIMI, sendo que 
todos estes coeficientes e percentagens são elementos precisos, objectivos e pré-
-determinados por lei em função de diversos elementos e critérios nela constantes 
e devidamente explicitados, designadamente em função da localização do prédio 
em causa e, por isso, indisponíveis para as partes intervenientes no procedimento 
de avaliação.

 III — Assim, no acto de avaliação para fixação do valor patrimonial tributário dos 
terrenos para construção, não há qualquer hipótese de escolha ou de eleição 
subjectiva por partes dos peritos, em especial, no que concerne ao zonamento e 
ao coeficiente de localização, já que eles resultam da aplicação do CIMI e das 
Portarias do Ministro das Finanças que aprovam o zonamento e os coeficientes 
de localização propostos pela CNAPU, constituindo as Portarias actos adminis-
trativos ministeriais de natureza regulamentar que os avaliadores são obrigados 
a aplicar.

 IV — A fundamentação do acto de avaliação que a lei exige no artigo 77.º da LGT 
reporta -se à explicitação dos critérios e factores adoptados pelos peritos e às 
operações de apuramento do valor patrimonial tributário que levaram a cabo, e 
nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão de um regulamento 
ministerial com determinado conteúdo.

 V — Ainda que se entenda que as normas das referidas portarias que fixam os factores 
de localização são afinal actos administrativos gerais, ainda assim não haverá 
lugar para o vício de falta de fundamentação, uma vez que o dever de fundamen-
tação surge justificadamente atenuado, por razões de racionalização exigida pela 
realização eficiente das tarefas administrativas e escassez de meios, precisamente 
no domínio dos actos administrativos gerais associados a determinadas áreas 
da actividade administrativa como a fiscal, onde os órgãos administrativos são 
solicitados a praticar actos da mesma espécie em grande número, no âmbito de 
procedimentos complexos, em que Administração não procede, por razões de 
praticabilidade, à análise individualizada de cada caso concreto em toda a sua 
complexidade.

 VI — No caso não se vislumbra que algum défice de fundamentação individualizada 
possa pôr em causa os direitos e garantias dos cidadãos, pois além de ser possível 
impugnar, por exemplo, a fixação do valor dado a um determinado coeficiente de 
localização, tendo por referência os vários factores de que ele depende (acessibili-
dades, proximidade de equipamentos sociais, etc.), a CNAPU procede a revisões e 
correcções periódicas do zonamento e dos coeficientes de localização em resposta 
a pedidos apresentados por avaliadores, municípios e contribuintes.

Processo n.º 278/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construtora Lanutense, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Relatório
1. Construtora Lanutense, Lda., identificada nos autos, deduziu impugnação judicial, no Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto, versando sobre o acto de fixação do valor patrimonial tributário, rela-
tivo a um terreno para construção inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº. 1034, da freguesia 
da Junqueira, concelho de Vila do Conde, que foi julgada procedente.

2. O representante da Fazenda Pública junto do TAF do Porto veio interpor recurso para o STA, 
formulando as seguintes conclusões das suas alegações:

A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento, porquanto o acto de fixação do 
valor patrimonial tributário não padece de falta de fundamentação, designadamente, e que foi apon-
tado na douta sentença recorrida, quanto à fixação do factor 20% aplicado ao factor A (área bruta de 
construção mais a área excedente à área de implantação), quer quanto ao coeficiente de localização 
e de qualidade e conforto considerados.

B. Entende a Fazenda Pública que o acto de fixação do valor patrimonial impugnado não sofre 
do vício de falta de fundamentação, na medida em que contém todos os elementos indispensáveis à 
determinação do valor patrimonial tributário.
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C. Aquele acto de avaliação mostra -se devidamente fundamentado já que nela se discriminam 
os critérios e cálculos levados a efeito para apuramento do valor do imóvel.

D. O legislador do Código de IMI estabeleceu, pata determinação do valor patrimonial tributário 
dos terrenos para construção, tal como para as demais espécies de prédios urbanos, uma metodologia 
próxima dos termos do mercado imobiliário.

E. O CIMI prescreve que “o valor patrimonial tributário dos prédios é determinado por avalia-
ção, com base em declaração do sujeito passivo...” à qual deve o mesmo juntar, nos termos do n.º 3 
do art º 37º do CIMI, quanto aos terrenos para construção, os documentos aí referidos,

F. apontando ainda, designadamente nos seus art.ºs 36º a 46º, quanto á avaliação dos prédios 
urbanos, os contornos precisos da realidade a tributar, partindo de dados objectivos, através da uti-
lização de tabelas e coeficientes uniformes e concretos, que escapem às oscilações especulativas da 
conjuntura,

G. considerando -se nomeadamente a relevância do custo médio de construção, da área bruta de 
construção e da área não edificada adjacente, percentagens de áreas de implantação, preço por metro 
quadrado, localização, qualidade de construção, vetustez e características envolventes.

H. Como assinala José Maria Fernandes Pires, in Lições de Impostos sobre o Património e do 
selo, págs. 100 e segs., na análise que faz aos termos em que o art.º 45º do Código do IMI prevê a 
avaliação de terrenos para construção, o parâmetro constituído pela área de implantação do edifício a 
construir, que é a parte do terreno onde vai ser implantado o terreno a construir, a área de construção 
que foi autorizada para o terreno,

I. tomando por base o projecto de construção aprovado, expurgado da área do terreno livre e a 
área do terreno excedente, mas levando em conta as características respeitantes ao Coeficiente de Lo-
calização (CL) referidas no n.º 3 do art.º 42º do CIMI, reduzindo -se o valor obtido a uma percentagem 
entre 15% e 45% do valor estimado para as edificações autorizadas ou previstas, conforme o art º 45º 
n.º 2 do CIMI, redução justificada pelo facto de essas edificações ainda não estarem construídas.

J. As percentagens correspondentes à área de implantação para apuramento do Valor Patrimonial 
Tributário dos terrenos urbanos para construção, bem como as respectivas áreas de aplicação foram 
aprovadas pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto (art. 3º), e pela Portaria 1426/2004, de 25 de 
Novembro, constituindo valores de consulta facilitada através do site www.e -financas.gov.pt ou junto 
de qualquer Serviço de Finanças. (3. Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto.)

K. A primeira revisão do zonamento e dos coeficientes de localização foi aprovada através da 
Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, a que se seguiu a Portaria n.º 1119/2009, de 30 de Setembro, 
editadas nos termos do n.º 3 do art.º 62º do do CIMI,

L. publicadas no sítio www.e.financas.gov.pt e actualmente, no sítio www.portaldasfinancas.gov.pt 
(cfr. art.º 3º da Portaria n.º 1119/2009, actualmente em vigor), disponíveis também em qualquer serviço 
de finanças, garantindo desta forma o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

M. Por remissão do n.º 3 do art. 45º do CIMI, na fixação da percentagem do valor do terreno 
de implantação tem -se em consideração as características referidas no n.º 3 do art. 42º do CIMI, ou 
seja, as mesmas características que determinaram a fixação do coeficiente de localização (acessibi-
lidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e valor de mercado 
imobiliário).

N. Ora, o coeficiente de localização (Cl) é um valor, igualmente, aprovado por Portaria do 
Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU (com a composição e competências atribuídas pelos 
artigos 60º, 61º e 62º/1 a) e b) do CIMI)

O. e o zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização do município, os quais, aquando da sua fixação pelos próprios municípios, 
atendem a diversas características da zona em que o prédio se situa, nomeadamente, as acessibilidades, 
a proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos e, mesmo, o elevado valor 
de mercado imobiliário (cf. artigos 42º e 45º/2 e 3 do CIMI).

P. Num caso e noutro, tratam -se de coeficientes e zonas pré -definidos, indisponíveis portanto 
para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação.

Q. A estes sobrará, em termos de fundamentação, apenas a precisa identificação geográfica/física 
dos prédios no concelho e freguesia em causa, o estabelecimento do Cl aplicável e a invocação do 
quadro legal que lhe é aplicável.

R. Assim e quanto à fixação da percentagem correspondente à área de implantação do n.º 2 do 
art. 45º do CIMI, estamos igualmente, no domínio de valores pré -estabelecidos, indisponíveis para 
qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de avaliação, 
aos quais apenas restará, em termos de fundamentação, a precisa identificação e localização geo-
gráfica/física dos terrenos para construção no concelho e freguesia em causa, o estabelecimento da 
percentagem aplicável àquela área e a invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

S. Tal como a prova documental junta aos autos revela ter sido feito.
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T. E assim sendo, não se verifica a alegada falta de fundamentação na aplicação da percentagem 
de 20%, pois aquela é a que para o local foi proposta pela CNAPU,

U. bem como na aplicação do coeficiente de localização e de qualidade e conforto,
V. coeficientes cuja aplicação decorre do disposto no art.º 38º do CIMI, sendo, como vimos, 

valores predefinidos por lei e portanto, afastado de qualquer ponderação ou alteração por parte dos 
peritos intervenientes no procedimento de avaliação.

W. Pelo que, a sentença padece de erro de julgamento, pois não se mostra insuficiente (ou em 
falta) a fundamentação do acto tributário de fixação do valor patrimonial, relativo a um terreno para 
construção inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1034, da freguesia da Junqueira, con-
celho de Vila do Conde.

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

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Ministério Público pronunciou -se no sentido de o recurso não merecer provimento, com base 

na jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão de 6.10.2010 processo 
n.º 510/10.

5. Cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte factualidade:
1). Em 11/08/2009, a impugnante requereu 2ª avaliação do prédio urbano inscrito na matriz predial 

urbana sob o n.º 1034, da freguesia de Junqueira, concelho de Vila do Conde, (cfr. fls. 33 ss. do PA).
2) Em 25/11/2009 foi elaborada a ficha de avaliação n.º 2917132, relativa ao prédio urbano 

inscrito na matriz predial sob o n.º 1034, da freguesia de Junqueira, concelho de Vila do Conde, (fr. 
fls. 47 e 57 do PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

3) Por ofício datado de 01/12/2009, a impugnante foi notificada do resultado da 2ª avaliação, 
(cfr. fls. 13 do processo físico cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

4) A presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde em 29/01/2010 
 - Cfr. fls. 2 do processo físico cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal do Porto que, julgando procedente a impugnação judicial deduzida pela Construtora 
LANUTENSE, Ldaª, anulou o acto de fixação do valor patrimonial tributário referente à 2ª avaliação 
do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 1034, da freguesia de Junqueira, concelho 
de Vila do Conde.

Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo” que:
“1ª Da violação do princípio da igualdade tributária”
• “(…) considera -se que a fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos para 

construção inserta no CIMI não atenta com o princípio da igualdade tributária, tendo em conta que o 
legislador salvaguardou as situações em que poderia ocorrer desfasamento entre o valor patrimonial 
tributário e o valor de mercado dos bens, não estando tal fórmula ferida de inconstitucionalidade, pelo 
que, neste particular, não assiste razão à impugnante”.

• “2ª Da violação dos princípios da capacidade contributiva, tributação pelo rendimento real, 
legalidade, igualdade, justiça, imparcialidade e boa fé”.

• “(…) Atento o exposto, não se mostram violados os princípios da capacidade contributiva, 
tributação pelo rendimento real, legalidade, igualdade, justiça, imparcialidade e boa fé invocados pela 
impugnante”.

• “3ª Do vício de forma, por falta de fundamentação”.
• “O acto tributário de fixação de valor patrimonial em causa nos presentes autos fixou a percenta-

gem de 20% do valor do terreno de implantação sendo omissa quanto às razões de facto que levaram à 
fixação desse montante, já que a lei permite que o valor seja fixado entre 15% e 45%. Com efeito, não 
consta do acto que características do terreno foram ponderadas pelo autor do acto e que conduziram à 
fixação daquele valor, tais como, as acessibilidades, a proximidade de equipamentos sociais, serviços 
de transportes públicos, localização em zonas de elevado valor imobiliário, ou quaisquer outros, já 
que se trata de enumeração exemplificativa. Consta apenas da ficha de avaliação a referência a infra-
-estruturas básicas, sem especificar quais, o que é manifestamente insuficiente para se considerar como 
fundamentado o acto de segunda avaliação”.

• “Nesta medida, a fundamentação do acto tributário de fixação do valor patrimonial é insuficiente, 
pois não permite ao destinatário do acto conhecer as razões de facto que conduziram o autor do acto 
a decidir como decidiu, impossibilitando -o de sindicar a validade substancial do acto, padecendo, por 
isso, do vício de forma, por falta de fundamentação”.
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• “(…) o acto tributário é totalmente omisso quanto às razões de facto que levaram à fixação 
dos coeficientes de localização e qualidade e conforto, quando a lei estabelece diversos parâme-
tros para a sua fixação: Cfr. art.º 42º (coeficiente de localização), 43º (coeficiente de qualidade e 
conforto)”.

“Assim, também aqui a fundamentação do acto tributário de fixação do valor patrimonial é insufi-
ciente, pois não permite ao destinatário do acto conhecer as razões de facto que conduziram o autor do 
acto a decidir como decidiu, impossibilitando -o de sindicar a validade substancial do acto, padecendo, 
por isso, do vício de forma, por falta de fundamentação.

Face ao exposto, o acto de fixação do valor patrimonial em causa nos presentes autos padece do 
vício de forma, por falta de fundamentação, devendo ser, por isso, anulado”.

Contra esta decisão se insurge a Fazenda Pública argumentando, em suma, que a sentença sob 
recurso padece de erro de julgamento, porquanto o acto de fixação do valor patrimonial tributário não 
enferma de falta de fundamentação, quer quanto à fixação do factor 20% aplicado ao factor A (área bruta 
de construção mais a área excedente à área de implantação), quer quanto ao coeficiente de localização 
e de qualidade e conforto considerados.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso 
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão a apreciar e 
decidir é a de saber se o acto de avaliação enferma de vício de forma por falta de fundamentação quer 
quanto ao factor 20% aplicado ao factor A (área bruta de construção mais a área excedente à área de 
implantação), quer quanto ao coeficiente de localização e de qualidade e conforto.

2.2. Da apreciação do erro de julgamento
As questões a decidir nos presentes autos foram já tratadas por este Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, tal como sublinhado pelo Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal, entre outros, 
nos Acórdãos de: 6/10/2010, proc. 0510/10; 6/7/2011, proc. 0307/2011; e, finalmente, no Acórdão do 
Pleno, de 2/5/012, recurso n.º 307/11.

Por a resposta à questão que vem posta pressupor a análise do sentido e alcance das mesmas nor-
mas legais e uma vez que concordamos no essencial com o que vem sendo decidido nos mencionados 
Acórdãos, limitar -nos -emos a remeter para o texto dos mesmos, com as devidas adaptações.

É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais, que um acto se encontra suficientemente 
fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo 
agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática, sendo que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto de acto e das 
circunstâncias em que o mesmo foi praticado (1).

Os actos de fixação do valor patrimonial proferidos no âmbito de procedimentos tributários de 
avaliação têm de estar igualmente fundamentados, nos termos do disposto no art. 77º, n.º 1, da LGT, 
que tem o seguinte conteúdo: “a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que a motivaram (…)”. Por sua vez, o n.º 2 estipula que “a 
fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as 
disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de 
apuramento da matéria tributável e do tributo”.

No caso em apreço, foi deduzida impugnação do acto de 2ª avaliação do terreno para construção, 
invocando -se, além do mais, a falta de fundamentação desse acto, tendo a sentença decidido pela veri-
ficação do referido vício no que se refere ao factor 20% aplicado ao factor A (área bruta de construção 
mais a área excedente à área de implantação), bem como quanto aos coeficientes de localização e de 
qualidade e conforto, com a consequente violação dos preceitos constantes dos arts. 45º, nºs 2 e 3, 42º, 
n.º 3, e 43º, do CIMI, por referência às exigências feitas no art. 77º da LGT, por valores fixados na 
avaliação questionada se não encontrarem devidamente justificados.

Vejamos.
1. Nos termos do art. 45º, n.º 1, do CIMI “O valor patrimonial tributário dos terrenos para cons-

trução é o somatório do valor da área de implantação do edifício a construir, que é a situada dentro 
do perímetro de fixação do edifício ao solo, medida pela parte exterior, adicionado do valor do terreno 
adjacente à implantação.

2 - O valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas 
ou previstas.

3 - Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm -se em consideração as 
características referidas no n.º 3 do artigo 42º.

4 - O valor da área adjacente à construção é calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40º”.
O art. 40º, n.º 4, do CIMI contém a fórmula de cálculo do valor da área adjacente à construção, 

resultando aquele valor de critérios objectivamente fixados na lei.
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Por sua vez, quanto ao factor de localização, o mesmo é explicitado, no art. 42º, nos termos 
seguintes:

”1  - O coeficiente de localização (CI) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 
dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário 
ser elevado até 3.

2  - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3 - “Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, fer-
roviárias, fluviais e marítimas;

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.”
4 - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 

coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do art. 45º.
Sobre o coeficiente de qualidade e conforto rege o art. 43º, cujo n.º 1 tem o seguinte conteúdo: 

“O coeficiente de qualidade e conforto (cq) é aplicado ao valor base do prédio edificado, podendo ser 
majorado até 1,7 e minorado até 0,5, e obtém -se adicionando à unidade os coeficientes majorativos e 
subtraindo os minorativos que constam das tabelas seguintes”.

Para a cabal compreensão da questão que vem posta importa ainda ter em conta as seguintes 
disposições normativas.

O art. 62º do CIMI dispõe que compete à CNAPU:
“a)Propor trienalmente, até 31 de Outubro, os coeficientes de localização mínimos e máximos 

a aplicar em cada município, com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos lo-
cais e regionais e pelas entidades representadas na CNAPU, para vigorarem nos três anos seguintes

b) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, 
as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º e as áreas da sua aplicação, bem como os coefi-
cientes majorativos aplicáveis às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e 
regionais, para vigorarem nos três anos seguintes em cada município;

c) Propor as directrizes relativas à apreciação da qualidade construtiva, da localização excep-
cional, do estado deficiente de conservação e da localização e operacionalidade relativas;

d) Propor anualmente, até 30 de Novembro, para vigorar no ano seguinte, o valor médio de 
construção por metro quadrado, ouvidas as entidades oficiais e as associações privadas do sector 
imobiliário.

e) Propor à Direcção -Geral dos Impostos as medidas que entender convenientes no sentido do 
aperfeiçoamento das operações de avaliação.

2  - Tratando -se de conjuntos ou empreendimentos urbanísticos implantados em áreas cujo zo-
namento não tenha ainda sido aprovado ou, tendo -o sido, se encontre desactualizado, as propostas 
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são apresentadas anualmente.

3  - As propostas a que se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas 
por portaria do Ministro das Finanças”.

Por sua vez, a Portaria n.º 982/2004, de 4/8, aprovou e deu publicidade aos coeficientes a fixar 
dentro dos limites estabelecidos no citado CIMI, estabelecendo -se no seu n.º 7 que «o zonamento, os 
coeficientes de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos referidos, respectivamente, 
nos nºs. 2º, 3º e 4º da presente portaria são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo ser 
consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças».

Posteriormente, a Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, revogou o n.º 1º da Portaria n.º 982/2004 e 
aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município.

Posteriormente, a Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, procedeu à primeira revisão do 
zonamento e dos coeficientes de localização, seguindo -se a portaria n.º 1119/2009, de 30 de Setembro 
(cfr. os seus nºs 1 e 3).

2. Considerando o quadro legal referenciado, e relembrando que, como se disse, o grau de fun-
damentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi 
praticado (cfr., entre outros, o Acórdão deste STA, de 11/12/2007, rec n.º 615/04), vemos que, no caso 
presente, conforme alegado pela recorrente, a fundamentação da avaliação impugnada é a que resulta da 
aplicação das fórmulas e dos coeficientes fixadas na lei, não podendo os peritos ter qualquer influência 
ou poder para alterar os coeficientes legalmente estabelecidos.

Com efeito, quer o coeficiente de localização (Cl) aplicado (0,35), quer o coeficiente de quali-
dade e conforto (Cq) aplicado (0,5), quer a percentagem de 20% do valor do terreno de implantação, 
são elementos precisos, objectivos e pré -determinados por lei, em função dos diversos elementos e 
critérios nela constantes e devidamente explicitados, designadamente em função da localização e do 
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destino do prédio em causa e, por isso, indisponíveis para as partes intervenientes no procedimento 
de avaliação.

Mais concretamente sobre a inexistência de vício de falta de fundamentação do coeficiente de 
localização, para além da já mencionada, existe jurisprudência reiterada e firme deste Supremo Tribunal, 
vazada, entre outros, nos Acórdãos proferidos em 1/7/2009, rec. n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 
14/7/2010, rec. n.º 377/10; 6/10/2010, rec. n.º 510/10; 17/3/2011, rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. 
n.º 239/11; e 22/6/2011, rec. n.º 382/11).

Assim, no Acórdão de 6/7/2011, este Supremo Tribunal concluiu pela suficiência da fundamen-
tação do acto de 2ª avaliação, argumentando -se que “O procedimento de avaliação, configurado nos 
artigos 38º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, assim, agora por uma elevada objectividade, com uma 
curtíssima margem de ponderação ou valoração por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se 
que a avaliação assente no máximo de dados objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido 
coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficientes 
predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pom-
bal, ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe 
era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45º do CIMI),” não havendo espaço para a subjectividade 
e discricionariedade do avaliador (2). Retomando o Acórdão que temos vindo a seguir, lê -se no mesmo 
que “O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere 
o artigo 42º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia cama-
rária cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.”

2.1. Aplicando esta jurisprudência, ao caso em análise, não podemos deixar de concluir que fun-
damentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia circunscrever à 
identificação geográfica/física do prédio no concelho e na freguesia aqui em causa, ao estabelecimento 
do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável.

Elementos estes que, como se vê de fls. 146 a 49 do PA, constam da respectiva ficha de avaliação 
n.º 2917132 (cfr. também ponto 2 do Probatório).

Como também se refere no Acórdão do STA, “… a intenção do legislador foi subtrair da sub-
jectividade e da relatividade apreciativa do avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios 
urbanos, para efeitos de incidência real tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão 
fiscal, através de avaliações subjectivas, sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses 
de subvalorização da propriedade urbana, sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o 
legislador a estabelecer critérios objectivos fixados por lei.

Além de que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em que 
os valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trianalmente”.
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3.Também no sentido da suficiente fundamentação do coeficiente de localização, no recente Acór-
dão do Pleno ficou consignado que “no acto de fixação do valor patrimonial tributário não há qualquer 
hipótese de escolha ou eleição subjectiva do zonamento e do coeficiente de localização a aplicar. Eles 
resultam da aplicação do CIMI e da referida Portaria, constituindo esta um acto ministerial de natureza 
regulamentar que os avaliadores são obrigados a aplicar, não sendo obrigados a saber nem tendo de 
descrever no termo de avaliação quais foram as características do imóvel que conduziram a CNAPU 
a propor ao Ministro a aprovação do coeficiente de localização em cada zonamento, nem de saber e 
descrever quais foram as razões que levaram o Ministro a tal aprovação.

Ora, a fundamentação do actos tributários em questão (acto de avaliação e fixação do valor pa-
trimonial tributário do prédio) que a lei exige nos artigos acima citados reporta -se à explicitação dos 
critérios e factores adoptados pelos próprios avaliadores e às operações de apuramento desse valor 
patrimonial que estes levam a cabo, e nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão 
de um regulamento ministerial com um determinado conteúdo ou, mais, concretamente, das razões que 
terão levado à aprovação regulamentar pelo Ministro das Finanças de um critério que são obrigados 
a aplicar. (…)

Pode, pois, considerar -se suficientemente fundamentado o acto tributário de fixação do valor 
patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização dos prédios 
avaliados, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem 
e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir 
compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores.”

Concluindo -se no referido Acórdão que estando em causa normas de natureza regulamentar as 
mesmas não estão sujeitas aos deveres de fundamentação que impendem sobre os actos tributários.

3.1. Acontece que, em nossa opinião, mesmo que se entenda que as normas das referidas portarias 
que fixam os factores de localização são afinal actos administrativos gerais, ainda assim não haverá 
lugar para o alegado vício de falta de fundamentação.

Vejamos.
O imperativo da fundamentação não é absoluto nem total ou integral, podendo outros valores ou 

princípios concorrer com ele em termos de provocarem uma compressão do seu alcance normativo, 
dependendo a sua densidade e extensão das zonas de actividade, do tipo de actos e das circunstâncias 
em que é emitido.

O domínio dos actos administrativos gerais é precisamente um dos que requer especial atenção. 
Considerados que são como actos intermédios (3), porque dirigindo -se a uma generalidade de pessoas, 
produzem efeitos para uma situação concreta, estão sujeitos a um regime especial, incluindo no que 
diz respeito a exigências de fundamentação, sobretudo quando associados a procedimentos e decisões 
complexas, como é o caso em apreço.

Com efeito, em determinadas zonas de actividade administrativa, tais como a do urbanismo e 
económica, quer porque a Administração é chamada a aplicar normas em que se entrecruzam diversos 
interesses e valores a exigirem ponderação e harmonização quer porque são muitos os factos a pon-
derar e a investigar, as exigências de fundamentação podem ser eliminadas ou pelo menos atenuadas, 
atendendo à complexidade das decisões. As razões sobre a atenuação do dever de fundamentação 
tornam -se ainda mais prementes nos casos de actos praticados pela Administração em série, por razões 
de praticabilidade.

Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE, “(…) a já chamada “administração de massas” (MAS-
SENVERWALTUNG) manifesta -se em vários sectores de actividade  - em especial na administração 
fiscal e na administração de prestações (…), onde os órgãos administrativos são solicitados recorrente-
mente a praticar actos da mesma espécie em grande número. Neste tipo de situações, a Administração, 
por razões de tempo, de economia, ou em geral, de escassez de meios, não está ou entende não estar 
em condições de analisar individualmente cada caso em toda a sua complexidade, de forma a ponderar 
em concreto todas as circunstancias de facto potencialmente relevantes na perspectiva do fim legal, 
e, por isso, vai simplificar a execução da lei, de modo a assegurar um cumprimento eficiente das suas 
tarefas” (4).

Ainda segundo o mesmo Autor, um dos mais significativos modos de alcançar tal simplificação é 
através do método da tipificação, através do qual a Administração constrói “tipos” estilizados, a partir 
de um determinado padrão médio, que utiliza na decisão, conseguindo dessa forma dar tratamento 
uniforme a séries de casos, diferentes entre si, mas que apresentam características típicas comuns. 
Trata -se do denominado “fenómeno da globalização na aplicação da lei, permitindo uma actuação mais 
rápida e cómoda por parte da Administração, que só tem de apurar e apreciar um conjunto limitado de 
circunstâncias tipificadas, abstraindo de quaisquer outras que se manifestem no caso individual”.

E em resposta àqueles que argumentam que o fenómeno da simplificação pode implicar um dé-
fice de legalidade ou de juridicidade, o Autor responde “(…) a pressão da “massividade” é real e está 
comprovado que a simplificação não responde apenas a uma comodidade administrativa, constituindo 
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antes uma racionalização exigida pela realização eficiente das tarefas administrativas” (5), pelo que 
deve ser considerada legítima sempre que fundada e dentro de determinados limites.

O acabado de expor aplica -se precisamente ao caso em apreço.
Que estamos a falar de actos de massa ninguém tem dúvida pois trata -se de proceder à avaliação 

de milhares de fogos e de prédios urbanos ou urbanizáveis, tornando -se impraticável, no contexto do 
modelo gizado, fixar um coeficiente de localização individualizado, tendo -se optado pela fixação desse 
coeficiente por aglomerados tanto quanto possível homogéneos.

Por outro lado, tendo por referência o coeficiente de localização vemos que o mesmo pressupõe 
a aprovação por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU após ponderação de deter-
minadas circunstâncias e características dos prédios, designadamente, as acessibilidades, a proximidade 
de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e a localização em zonas de elevado valor 
de mercado imobiliário. E o mesmo se passa com os zonamentos, que são aprovados por Portaria do 
Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU, sendo a determinação do seu valor efectuado em cada 
município em assembleia camarária e cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de 
valor por zona.

Ou seja, o valor final da avaliação é o resultado de um procedimento altamente complexo e es-
pecializado, em que intervêm serviços da administração central, as autarquias locais, peritos, etc., e 
assente num sistema coordenado por uma comissão cuja composição garante a representatividade dos 
agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

Finalmente, como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de 
Novembro, “com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se 
“uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. 
(…) o sistema fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em fac-
tores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e 
discricionariedade do avaliador.”

E, no mesmo sentido, pode ler -se no corpo da Portaria n.º 982/2004, que “A objectividade do sis-
tema conferirá ainda uma maior celeridade ao procedimento de avaliação, prevendo -se que a respectiva 
pendência passe para um número muito reduzido de dias, o que será também um factor de eficiência 
e de desburocratização”.

Por conseguinte, estamos num domínio em que a simplificação é legítima uma vez que está prevista 
na lei e tem em vista dotar o sistema fiscal de um sistema de avaliações com a máxima objectividade 
e, bem assim, combater a evasão e a fraude fiscal.

E também não se vislumbra que algum défice de fundamentação individualizada possa pôr 
em causa os direitos e garantias dos cidadãos. Com efeito, para além de ser possível impugnar, por 
exemplo, a fixação do valor dado a um determinado coeficiente de localização, tendo por referência 
os vários factores de que ele depende (acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, etc.), a 
CNAPU procede a revisões e correcções periódicas do zonamento e dos coeficientes de localização 
em resposta a pedidos apresentados por peritos avaliadores, municípios e contribuintes (cfr. o corpo 
da Portaria n.º 1022/2006).

Por tudo o que vai exposto, não assiste desta forma razão à Mmª Juíza “a quo” quando refere 
que designadamente que “o acto tributário é totalmente omisso quanto às razões de facto que levaram 
à fixação dos coeficientes de localização e qualidade e conforto, quando a lei estabelece diversos pa-
râmetros para a sua fixação: Cfr. art.º 42º (coeficiente de localização), 43º (coeficiente de qualidade 
e conforto)”, pois “não permite ao destinatário do acto conhecer as razões de facto que conduziram o 
autor do acto a decidir como decidiu, impossibilitando -o de sindicar a validade substancial do acto, 
padecendo, por isso, do vício de forma, por falta de fundamentação”.

Em suma, tendo, no caso, sido aplicado o Cl (coeficiente de localização) de 0.35, e sendo esse o 
coeficiente que, efectivamente, resulta dos ditos parâmetros acima mencionados, os elementos cons-
tantes dos termos da impugnada avaliação são bastantes para o acto se considerar fundamentado, nos 
termos exigidos pela lei para o caso (art. 77º da LGT).

O acabado de expor aplica -se igualmente no que respeita aos parâmetros Cq (Coeficiente de 
qualidade e conforto), pois que também neste âmbito estamos perante parâmetros legais de fixação 
com base em critérios objectivos e claros, bastando a indicação dos respectivos coeficientes legais, 
bem como a referência do quadro legal aplicável e da forma e motivo pelos quais são concretamente 
aplicados, para que se compreenda como foram determinados tais coeficientes. E o mesmo vale igual-
mente para o factor de 20% aplicado ao factor A (área bruta de construção mais a área excedente à 
área de implantação).

Assim sendo, assiste razão à recorrente, não podendo a sentença que decidiu em contrário manter-
-se, pelo que se julga procedente o recurso, revoga -se a sentença recorrida na parte impugnada, e, em 
consequência, julga -se totalmente improcedente a impugnação.
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III  - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em julgar procedente o recurso, revogar a sentença recorrida na parte impugnada, e, 
em consequência, julgar totalmente improcedente a impugnação.

Custas em 1ª instância pela recorrida

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Cfr., entre outros, o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 6/10/2010, proc. 0510/10, e o Acórdão do Pleno, de 2 /5/2012, 
recurso n.º 307/11.

(2) Segundo VIEIRA DE ANDRADE, “o núcleo essencial da fundamentação obrigatória, que caracteriza a estrutura do 
respectivo dever, é constituído pela declaração de autoria, explícita e contextual, dos fundamentos do acto” (cfr. O Dever da 
Fundamentação Expressa de Actos Administrativos”, Almedina, Lisboa, 1991, p.64.)

(3) VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 145.
(4) Cfr. ob. cit., pp.151 ss.
(5) Cfr. ob. cit., p. 154. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012

Assunto:

IRC. Mais -valias. Reinvestimento ao abrigo da Lei n.º 109 -B/2001. Criação líquida 
de postos de trabalho: montante máximo da majoração.

Sumário:

 I — Tendo a recorrida (impugnante) optado pelo reinvestimento da totalidade das 
mais -valias ao abrigo da Lei n.º 109 -B/2001, e tendo a administração tributá-
ria, em acção de fiscalização, constatado que o respectivo valor havia sido mal 
calculado, por ter partido de valor de aquisição incorrecto, impunha -se que esse 
valor corrigido só viesse a ser incluído na liquidação a efectuar na data referida 
naquele diploma.

 II — Da expressão “encargos mensais” referida no artº 48º -A, n.º 2 do EBF, e por 
conjugação com o seu n.º 1, resultava que o empregador (em 2000) poderia 
considerar como custo fiscal por cada posto de trabalho, no máximo, o montante 
equivalente a 14 vezes o salário mínimo nacional, acrescido de uma majoração 
de 50%.

Processo n.º 283/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portugal Telecom, SGPS, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Fazenda Publica, veio recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida pela Portugal Telecom, SGPS SA, melhor identificada nos 
autos, contra o indeferimento parcial da reclamação graciosa, relativa à liquidação adicional de IRC, 
referente ao exercício de 2000, no montante de € 2.939.576.41, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

Iª) - Visa o presente Recurso reagir contra a douta Sentença que julgou a impugnação deduzida por 
PORTUGAL TELECOM, SGPS SA, Nif. 503.215.058, contra o Indeferimento Parcial da Reclamação 
Graciosa n.º 3301 -05/400031.5, que teve por objecto a Liquidação Adicional de IRC do exercício de 
2000 n.º 2004 8310026981, sendo o montante impugnado de €2.939.576,41;

IIª)  - Na situação “sub judice” estão em causa correcções atinentes a mais -valias decorrentes de 
alienação de participações sociais no montante de € 9.102.349,41, e a Benefícios Fiscais relativos à 
criação líquida de emprego no montante inicial de € 26.861,40, tendo sido anulado pela AT em sede 
de organização e informação do PAT o montante de € 12.200,76, pelo que esta correcção assume ac-
tualmente o valor de € 14.660,64;
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IIIª)  - Ora, como decorre o Relatório de Inspecção (doravante designado por RF) de fls. 57 a 100 
dos Autos, em 2004 e ao abrigo da ordem de serviço n.º 0411/98, foi o grupo Portugal Telecom, SGPS SA 
(impugnante) sujeito a uma acção inspectiva externa de âmbito parcial às contas consolidadas do exer-
cício de 2000, nomeadamente quanto à verificação das condições de acesso ao Regime de Tributação 
pelo Lucro Consolidado (Artº. 59.º do CIRC com redacção à data dos factos), já que a Impugnante 
apresentou contas consolidadas para efeitos fiscais pela primeira vez neste exercício de 2000;

IVª)  - O Relatório íntegra as correcções fiscais decorrentes da análise das Mod. 22 de IRC in-
dividuais das sociedades dominadas que compõem o perímetro de consolidação fiscal, sendo que as 
correcções ora em crise são atinentes à sociedade dominada PT Investimentos, SGPS SA;

Vª)  - Assim, conforme decorre do ponto 3.1.2 do RF de fls. 68 a 70 dos Autos, foi solicitado o 
mapa de mais -valias e menos -valias (Mod. 31) e os respectivos documentos comprovativos dos preços 
e anos de aquisição, dos quais resultou que a aquisição da participação na sociedade Telefônica, em 
1998, se encontrava registada pelo valor de 18.946.777.624$00, enquanto que os documentos compro-
vativos atestavam apenas o montante de 17.310.552.497$00, sendo que a aquisição da participação na 
sociedade TBS, em 2000, encontrava -se registada pelo valor de 30.086.060.715$00, enquanto que os 
documentos comprovativos atestavam apenas o montante de 29.930.153.131$00;

VIª)  - Desta forma, e como decorre da tabela do RF a fls. 70 dos Autos, a correcção destes valores 
deu origem ao apuramento de uma mais -valia no montante de 1.824.857.214$00 (€ 9.102.349,41), 
nos termos do Artº. 42º, n.º 1 e 2, Artº. 43.º e Artº. 44º, n.º 1, todos do CIRC com redacção à data dos 
factos;

VIIª)  - De referir que em sede de Direito de Audição no procedimento inspectivo efectuado ao nível 
da esfera individual (no âmbito da qual foi efectuada esta correcção), a PT Investimentos, SGPS SA 
manifestou a sua concordância, como decorre do RF a fls. 94 dos Autos, sendo que a Sociedade do-
minante (ora Impugnante), em sede do procedimento inspectivo ao grupo, defendeu que não deveria 
ser a Mais -valia acrescida ao lucro tributável, mas sim acrescida ao valor da mais -valia suspensa para 
efeitos de tributação em IRC;

VIIIª)  - Tal como decorre do RF, estes argumentos apresentados pela sociedade dominante não são 
susceptíveis de alterar a análise da situação que foi efectuada no âmbito da acção inspectiva à Mod. 22 
de IRC individual da sociedade dominada, pelo que se manteve a correcção proposta;

IXª)  - Conforme consta da Informação n.º 4 AJT/2009 de 14/01/2009 da DSIT, a PT Investimen-
tos, SGPS SA optou pelo regime de reinvestimento dos valores de realização no exercício de 2000, de 
acordo com o previsto no Artº. 44º do CIRC com a redacção que lhe foi dada pelo Artº. 30º, n.º 1 da 
Lei n.º 52 -C/96, de 27/02, que determinava que a diferença positiva entre as mais -valias e as menos-
-valias, realizadas mediante a transmissão onerosa de elementos do activo imobilizado corpóreo, não 
concorria para o lucro tributável do exercício desde o valor de realização correspondente à totalidade 
daqueles elementos seja reinvestido em elementos do activo imobilizado corpóreo até ao fim do terceiro 
exercício seguinte ao da realização;

Xª)  - O que significa que ocorreria um deferimento na tributação das mais -valias fiscais para o 
momento da alienação dos novos activos, desde que o valor de realização dos bens alienados fosse 
reinvestido na totalidade, sendo cedo que o valor de realização não sofreu qualquer alteração em sede 
de acção inspectiva;

XIª)  - Porém, o valor do saldo entre as mais e menos valias declarado pela PT Investimentos 
sofreu alteração em resultado da acção inspectiva, ou seja, foi apurada uma diferença positiva de 
1.824.857.213$00 (€ 9.102.349,41), já que o valor de mais -valias a tributar decorrente da acção ins-
pectiva é de 238.859.693.217$00, e o contribuinte tinha apurado o montante de 237.034.836.003$00;

XIIª)  - No âmbito da Informação da Matéria de Facto (Informação n.º 4 AJT/2009 de 14/01/2009 
 - fls. 1011 a 1023 do Processo de Reclamação Graciosa apenso aos Autos), com vista a aferir se este 
montante de 1.824.857.213$00 (€9.102.349,41) teria sido objecto de tributação em exercícios poste-
riores, a DSIT constatou que no exercício de 2005 foram tributadas as mais -valias suspensas de 2000 
no montante de 237.034.836.003$00, tal como tinha sido declarado, o que significa que não houve 
dupla tributação;

XIIIª)  - Desta forma, aquela diferença positiva de 1.824.857.213$00 (€9.102.349,41) atinente a 
mais -valias apuradas no exercício de 2000 teria que ser sujeita a tributação nos termos do artº. 44º, 
n.º 1 do CIRC com redacção à data dos factos, pelo que se mantém a correcção efectuada ao exercício 
de 2000;

XIVª)  - De facto, importa ter presente que a acção inspectiva ao grupo foi precedida de acções 
inspectivas individuais às sociedades dominadas, nomeadamente à PT Investimentos, sendo que esta 
concordou com o acréscimo ao lucro tributável do valor de 1.824.857.213$00 (€9.102.349,41) atinente 
à diferença positiva das mais -valias;

XVª)  - Ao que acresce que a acção inspectiva ao grupo teve lugar em 2004, sendo que a Impugnante 
apenas sujeitou a tributação as mais -valias suspensas (de 2000) no exercício de 2005, o que determina 
que a Inspecção não poderia corrigir em 2004 qualquer montante que fosse atinente a qualquer exercício 
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posterior, tanto mais que desconhece o que iria ser declarado pelos contribuintes, para além das restrições 
impostas pelo RCPIT no que concerne ao âmbito e extensão dos procedimentos inspectivos;

XVIª)  - Deste modo, não nos parece que a inspecção (neste caso a DSIT) pudesse, em 2004, 
proceder de outra forma que não a de sujeitar a tributação aquela diferença positiva de mais -valias, 
acrescendo o montante de 1.824.857.213$00 (€ 9.102.349,41) ao lucro tributável, tanto mais que a PT 
Investimentos concordou com esta correcção;

XVIIª)  - Ora, tendo os serviços (neste caso a DSIT  - Informação n.º 4 AJT/2009 de 14/01/2009 
 - fls. 1018 a 1019 do Processo de Reclamação Graciosa apenso aos Autos) constatado que aquela di-
ferença positiva não foi sujeita a tributação em nenhum exercício posterior, sendo que a Impugnante 
sujeitou a tributação as mais -valias suspensas de 2000 no exercício de 2005, pelo montante por si de-
clarado, isto é, não incluindo aquela diferença positiva de mais -valia [no montante de 1.824.857.213$00 
(€ 9.102.349,41)], ter -se -á que manter esta correcção efectuada no exercício de 2000;

XVIIIª)  - Sendo de referir que o Digno Magistrado do Ministério Público emitiu Parecer (com o 
n.º 26/10 de fls. 298 a 300 dos Autos), no qual defende que esta correcção é legal;

XIXª)  - No que tange à correcção atinente a Benefícios Fiscais relativos à criação líquida de 
emprego no montante inicial de € 26.861,40, tendo sido anulado pela AT em sede de organização e 
informação do PAT o montante de € 12.200,76, o que significa que apenas permanece pelo valor de 
€ 14.660,64, está em discussão saber se a expressão “encargos mensais” quer significar apenas os 
encargos suportados sem a majoração, ou se, ao invés, aquela expressão quer significar a totalidade do 
valor que é aceite como custo fiscal;

XXª)  - Assim, à data dos factos (2000) esta matéria era regulada pelo Artº. 48ºA do CIRC, e 
determinava no seu n.º 1 que, para efeitos de IRC, os encargos correspondentes à criação liquida de 
postos de trabalho para trabalhadores admitidos por contrato de trabalho sem termo e com idade até 30 
anos (inclusive) são levados a custo no valor de 150%, decorrendo do n.º 2 daquele preceito que, para 
efeitos do n.º anterior, o montante máximo de encargos mensais, por posto de trabalho, é de 14 vezes 
o salário mínimo nacional;

XXIª)  - Deste modo, por cada posto de trabalho e para efeitos de custo fiscal, os encargos são 
majorados em 50% tendo como limite máximo o valor correspondente a 14 vezes o salário mínimo 
nacional, o que significa que se a majoração de 150% dos encargos resultar um montante superior a 
14 vezes o salário mínimo nacional, será este limite a considerar;

XIIª)  - Ora, a DSIT assim procedeu, em consonância com as várias Informações da Direcção de 
Serviços de IRC (cfr. entre outras a Informação n.º 861/99, Proc. 59/99 da DSIRC);

XXIIIª)  - Nesta sede é de referir que o Digno Magistrado do Ministério Público também considera 
esta correcção legal, resultando, inclusivamente do seu Parecer (com o n.º 26/10) que: “(...) O regime 
legal aplicável à situação dos autos, sendo o de 2000, suscita uma questão de interpretação legal em 
que a Impugnante pretende de algum modo fazer coincidir o disposto no n.º 1 do artº 48º -A do EBF 
com o n.º 2 do preceito. Talvez porque se suscitassem dúvidas interpretativas, a propósito do respectivo 
segmento que no entender da AT faz equivaler a expressão “correspondente a 150%” à expressão 
“montante máximo dos encargos mensais” vezes 14 meses, foi publicada posteriormente legislação 
que permite de algum modo interpretar de forma autêntica, o sentido dessas expressões. E foi esse o 
sentido da interpretação seguida pela AT.”

XXIVª)  - Pelo que deve a douta Sentença ser revogada e substituída por outra que não considere 
ilegais as correcções atinentes a Mais -valias decorrentes de alienação de participações sociais no 
montante de € 9.102.349,41, e a Benefícios Fiscais relativos à criação líquida de emprego no montante 
actual de € 14.660,641 resultantes de acção inspectiva ao grupo;

XXVª)  - A manter -se na Ordem Jurídica, a douta Sentença ora recorrida revela uma inadequada 
interpretação e aplicação dos artºs 42º, n.º 1 e 2, 43º, 44º, n.º 1 e 48º -A do CIRC (com redacção à data 
dos factos);

Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, 
revogada a Sentença ora recorrida, mantendo -se em vigor as correcções resultantes de acção inspectiva 
em apreço.

II – Contra -alegando, veio a recorrida Portugal Telecom SGPS, SA, concluir da seguinte 
forma:

A). O Tribunal ad quem é incompetente em razão da hierarquia, uma vez que a Recorrente não 
efectua qualquer pedido de alteração da matéria fáctica nem sobressai das conclusões das respectivas 
alegações qualquer facto, que tenha sido invocado como fundamento da pretensão da Recorrente, que 
não tenha suporte na decisão recorrida.

B). O artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 permitia que as mais -valias apuradas em 2000 fossem 
apenas tributadas em 2005 por metade do seu valor, desde que o valor de realização dos bens alienados 
fosse reinvestido na totalidade.
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C). A Recorrida fez uso desta prorrogativa legal, aplicando o artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 e 
dando a tributar em 2005 as mais -valias apuradas em 2000 (por metade do seu valor).

D). A Administração Tributária considerou que o valor de aquisição das acções cuja alienação 
originou a mais -valia em causa estava mal calculado e efectuou a devida correcção, aumentando a 
mais -valia tributável.

E). No entanto, não tendo sido posto em causa o valor de realização dessas acções (já que a cor-
recção foi apenas do valor de aquisição), a liquidação adicional de IRC tinha forçosamente de ocorrer 
com respeito ao exercício de 2005, nos termos do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 (ou seja, por apenas 
metade do seu valor), uma vez que a aplicação deste normativo pela Recorrida não foi — nem poderia 
ser— colocado em causa.

F). Ao invés, a Administração Tributária resolveu tributar o acréscimo da mais  - valia resultante 
da sua correcção ao valor de aquisição das acções no exercício de 2000, recusando assim  - sem funda-
mento  - a aplicação do artigo 32.º da Lei n.º 109 -B/2001.

G). Tal significa que a Administração Tributária liquidou IRC no exercício errado, aplicando uma 
taxa mais elevada, em vigor em 2000 face à taxa em vigor em 2005, e não tributou este acréscimo da 
mais -valia apenas por metade do seu valor, como dispunha o artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

H). O acima exposto torna a liquidação impugnada manifestamente ilegal.
I). Para compreender o exposto, basta atender que se a Recorrida não tivesse cometido o lapso 

na inscrição do valor de aquisição das acções, o acréscimo da mais -valia daí resultante seria sem-
pre tributado em 2005 nos termos do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001, tal como foi aplicado pela 
Recorrida.

J). Ora, tendo a Administração Tributária corrigido aquele valor de aquisição, deveria ter aplicado 
ao correspondente acréscimo da mais -valia o regime jurídico aplicável a essa mesma mais -valia  - ou 
seja, o artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

K). A Administração Tributária considerou que o limite ao benefício fiscal previsto no n.º 2 do 
artigo 48º -A do EBF, ao referir a expressão “encargos mensais”, corresponde ao montante dos encargos 
já com a majoração prevista no n.º 1 deste artigo incluída, pretendendo assim que o limite acima referido 
seja inferior ao limite aplicado pela Recorrida na utilização deste benefício fiscal.

L). No entanto, a “majoração” não é, obviamente, um encargo, pelo que a interpretação da Ad-
ministração Tributária falha redondamente o teste do elemento literal da hermenêutica jurídica.

M). Da mesma forma, o elemento temporal da hermenêutica desdiz totalmente a interpretação da 
Administração Tributária, uma vez que a Lei n.º 32 -B/2002 veio alterar o disposto no n.º 2 do (renu-
merado) artigo 17º do EBF, passando este a dispor que “Para efeitos do disposto no número anterior, o 
montante máximo da majoração anual, por posto de trabalho, é de 14 vezes o salário mínimo nacional 
mais elevado”.

N). A alteração do legislador é reveladora: se até 2002 eram os encargos a majorar que não podiam 
exceder 14 vezes o salário mínimo nacional, após 2002 é a própria majoração (sobre os encargos) que 
não pode ultrapassar esse valor.

O). Desta forma, o legislador quis, após 2002, incluir a própria majoração no cômputo do limite 
… que é precisamente o que a Administração tributária pretende fazer no presente caso para o exercício 
de 2000, sem qualquer base legal para o efeito.

P). Resulta do exposto que também esta correcção é ilegal, devendo a douta sentença recorrida 
ser mantida na íntegra.

III  - Por despacho proferido a fls. 425, o Tribunal Central Administrativo Sul declarou -se in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, porque no seu entendimento, este tem 
por exclusivo matéria de direito, sendo assim da competência da Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

IV – Notificadas as partes para se pronunciarem da incompetência do Tribunal Central Adminis-
trativo Sul em razão da hierarquia, veio responder a Fazenda Publica no sentido de manifestar a sua 
intenção de remeter os autos ao Tribunal julgado competente.

V  - O MP emitiu parecer a fls. 436/437 no sentido que o presente recurso não merece provi-
mento.

VI  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
VII  - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes 

factos:
1º) - Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 04/01/98, de 30 de Março de 2004, realizou -se a 

inspecção externa de âmbito parcial às contas consolidadas do exercício de 2000, do grupo PORTUGAL 
TELECOM SGPS, SA., nomeadamente no que diz respeito à verificação das condições de acesso ao 
Regime de Tributação pelo Lucro Consolidado cujas correcções ascenderam a €10.540.241,59 (cf. 
relatório da inspecção a fl. 57 e seguintes que se dá por reproduzido);



1411

2º) - Para a validação dos preços de aquisição constantes do mapa de mais -valias e menos valias 
fiscais Mapa 31, foi solicitado à sociedade dependente PT Investimentos, SGPS SA todos os documentos 
comprovativos destes preços e respectivos anos de aquisição, tendo -se verificado o seguinte:

a) A participação na TELEFÓNICA (Julho) registada no Mapa 31  - Mapa de Mais e Menos Valias, 
tem como preço de aquisição, no ano de 1998, o montante de 18.946.777.624$00, tendo a sociedade 
apresentado os documentos comprovativos no montante de 17.310.552.497$00.

b) A participação na TBS, registada no Mapa 31  - Mapa de Mais e Menos Valias, tem como preço 
de aquisição, no ano de 2000, o montante de 30.086.060.715$00, sendo o custo de aquisição efectivo 
de 29.930.153.131$00.

3º) - No âmbito da acção inspectiva concluiu -se que “os valores de aquisição considerados no 
Mapa 31 são superiores ao custo efectivo apresentado nos documentos justificativos, pelo que corri-
gindo o mapa 31 com os valores de aquisição efectivos, apurou -se uma mais ou menos valia inferior,” 
no montante de €9.102.349,41, acrescido ao lucro tributável do ano de 2000 (cf. relatório de inspecção, 
nomeadamente fls. 69 e quadro a fls. 70 que se dá por reproduzido);

4º) - No âmbito da acção inspectiva foi efectuada uma correcção referente a custos com pessoal 
 - incentivo à criação de empregos para jovens  - com a seguinte fundamentação:

A expressão encargos contida no n.º 1 do artº 48 -A do EBF abrange todos os encargos com os 
postos de trabalho que, de acordo com a Administração Tributária artº 23º do CIRC, sejam considerados 
custos fiscais, nomeadamente, remunerações e encargos sociais da empresa. No conceito de remune-
ração incluem -se todas as importâncias abonadas ao empregado em virtude da existência da relação 
de trabalho dependente e que sejam, como tal, consideradas para efeitos de IRS. Quanto à limitação 
mensal de 14 vezes o ordenado mínimo nacional, a majoração de 150% dos encargos está incluída 
no limite, ou seja, aceita -se como custo fiscal o valor correspondente a 14 vezes o referido salário. 
Se do apuramento da majoração dos 150% resultar um valor superior a 14 vezes o salário mínimo 
nacional, então, para efeitos fiscais, apenas será aceite o referido limite. A sociedade dependente PT 
Investimentos SGPS, SA, deduziu no campo F155 do Anexo F da declaração Anual de 2000 o montante 
de 9.480.183$00 referente à majoração da criação de empregos para jovens conforme listagem com os 
valores individuais por empregado. Nesta listagem a empresa majorou a totalidade dos encargos em 
50%, desde que os mesmos encargos individualmente não excedessem o limite de 14 vezes o salário 
mínimo nacional, quando deveria majorar os encargos individualmente em 50% e verificar se esses 
mesmos encargos majorados excediam o referido limite. Corrigindo os limites da referida listagem, de 
acordo com as situações atrás expostas o montante da dedução aceite fiscalmente é de 4.094 956$00 
(anexo 8), pelo que será de acrescer ao lucro tributável consolidado o valor correspondente à diferença 
de 26.861,400€”.

5º) - Na sequência desta inspecção, a Impugnante foi notificada da liquidação adicional de IRC 
n.º 2004 2310381144, referente ao exercício de 2000, da qual resultava um montante total apagar de 
€ 174.469.634,34, correspondendo a IRC no montante de €127.762.649,51, juros compensatórios no 
montante de € 15.245.247,49 e juros de mora no montante de €31.461.737,34 (cf. documento n.º 5 
junto com a p.i a fls. 101 a 104);

6º) - A Impugnante foi notificada da demonstração de liquidação de juros referente à liquidação 
adicional de IRC n.º 2004 2310381144, compensatórios e demora no valor total de €31.461.737,34 
(cf. cópia junta à p.i. como documento n.º a fl. 104);

7º) - A Impugnante apresentou Reclamação Graciosa (com o n.º 400031.5/05), contra a liquidação 
adicional de imposto e a mesma foi deferida parcialmente por despacho de 10/07/2009 (cfr. documento 
n.º 10 junto com a p.i. a fls. 197 e seguintes);

8º) - Na decisão da reclamação graciosa foram mantidas a correcção no montante de € 9.102.234,41, 
referente a mais -valias decorrentes da alienação de participações sociais e a Tribunal correcção no 
montante de € 26.861,40, relativa ao benefício fiscal respeitante à criação líquida de emprego (fls. 198 
e seguintes);

9º) - Por despacho de 09/03/2010 foi anulada parcialmente a correcção no valor de € 26.861,40, 
pelo valor de € 12.200,76, mantendo -se a mesma pelo valor de € 14.660,64 (fl.244);

10º) - A Impugnante, no exercício de 2000, alienou participações sociais e apurou uma mais -valia 
fiscal no montante de € 1.182.324.777,30 (Esc. 237.034.836.003$) e exerceu a sua opção pela aplicação 
do regime do reinvestimento dos valores de realização tendo a referida mais -valia acima referida sido 
tributada apenas no exercício de 2005, (facto confessado pela Administração Tributária no âmbito do 
processo de reclamação graciosa);

11º) - A decisão proferida na reclamação graciosa deduzida contra a liquidação adicional IRC 
referente ao exercício de 2000, foi notificado à ora Impugnante em 17 -07 -2009, conforme aviso de 
recepção a fls. 1060 e 1061 do processo de reclamação graciosa apenso aos autos e confessado pela 
Administração Tributária

12º) - A petição inicial de impugnação foi remetida por correio registado, em 01/09/2009 (cf. 284 
dos autos).
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VIII. São as seguintes as questões a conhecer no presente recurso:
a) A de saber se, relativamente às mais -valias apuradas pela Administração Tributária em 2000, 

estas deviam enquadrar -se na opção de reinvestimento efectuado pela recorrida e tributadas em 2005, 
como se decidiu na sentença recorrida;

b) A de saber se a expressão “encargos mensais” referida no artº 48º.A do CIRC em vigor à data 
dos factos significava apenas os encargos suportados sem a majoração ou se significava a totalidade 
do valor que poderia ser aceite como custo fiscal.

VIII.1. Comecemos por apreciar a 1ª questão.
A decisão recorrida entendeu que, tendo a impugnante  - ora recorrida  -optado pelo reinvestimento 

dos valores de realização das mais -valias apuradas no ano de 2000, ao abrigo do disposto no artº 32º 
da Lei n.º 109º -B/2001, a liquidação de IRC deveria ser efectuada no ano de 2005 por metade do seu 
valor.

A recorrente, por sua vez, alega que a recorrida concordou com o acréscimo ao lucro tributável 
do valor de 1.824.857.213$00 (€9.102.349,41) atinente à diferença positiva das mais -valias;

Por outro lado, a acção inspectiva ao grupo teve lugar em 2004, sendo que a Impugnante apenas 
sujeitou a tributação as mais -valias suspensas (de 2000) no exercício de 2005, o que determina que 
a Inspecção não poderia corrigir em 2004 qualquer montante que fosse atinente a qualquer exercício 
posterior, tanto mais que desconhecia o que iria ser declarado pela mesma

Assim, não haveria outra forma de proceder senão sujeitar a tributação aquela diferença positiva 
de mais -valias, acrescendo o montante de 1.824.857.213$00 (€ 9.102.349,41) ao lucro tributável, tanto 
mais que a PT Investimentos concordou com esta correcção;

Tendo a Impugnante sujeitado a tributação as mais -valias suspensas de 2000 no exercício de 
2005, pelo montante por si declarado, isto é, não incluindo aquela diferença positiva de mais -valia 
[no montante de 1.824.857.213$00 (€ 9.102.349,41)], ter -se -á que manter esta correcção efectuada no 
exercício de 2000.

Vejamos então se é de manter ou não a decisão recorrida.
O artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 permitia que as mais -valias apuradas em 2000 fossem apenas 

tributadas em 2005 por metade do seu valor, desde que o valor de realização dos bens alienados fosse 
reinvestido na totalidade.

A Recorrida, conforme resulta do n.º 10 do probatório supra, fez uso desta prorrogativa legal, 
optando pela aplicação do regime de reinvestimento dos valores de realização tendo a mais -valia sido 
tributada apenas no exercício de 2005 por metade do seu valor.

A Administração Tributária considerou que o valor de aquisição das acções cuja alienação originou 
a mais -valia em causa estava mal calculado e efectuou a devida correcção, aumentando a mais -valia 
tributável, sendo certo, todavia, que não foi posto em causa o valor de realização dessas acções (já que 
a correcção foi apenas do valor de aquisição).

Deste modo, a liquidação adicional de IRC tinha de ocorrer com respeito ao exercício de 2005, nos 
termos do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 (ou seja, por apenas metade do seu valor), uma vez que a 
aplicação deste normativo pela Recorrida não foi colocado em causa pela Administração Tributária.

Se a Recorrida não tivesse cometido o lapso na inscrição do valor de aquisição das acções, o 
acréscimo da mais -valia daí resultante seria sempre tributado em 2005 nos termos do artigo 32º da 
Lei n.º 109 -B/200l, tal como foi aplicado pela Recorrida, pelo que, tendo a Administração Tributária 
corrigido aquele valor de aquisição, deveria ter aplicado ao correspondente acréscimo da mais -valia o 
regime jurídico aplicável a essa mesma mais -valia  - ou seja, o artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

Com o devido respeito, é aqui irrelevante o argumento da recorrente, expresso na conclusão 
XIVª de que a recorrida concordou com o acréscimo ao lucro tributável do valor de 1.824.857.213$00 
(€9.102.349,41) atinente à diferença positiva das mais -valias.

Com efeito, a recorrida concordou e aceitou o lapso, mas tem razão ao pretender que estando a 
tributação suspensa até 2005, deveria ser nesse ano que deveria ter lugar a tributação incidente sobre 
aquele montante.

E também não colhe aqui o argumento de que tendo a acção inspectiva ocorrido em 2004, sendo 
que a Impugnante apenas sujeitou a tributação as mais -valias suspensas (de 2000) no exercício de 2005, 
a Inspecção não poderia corrigir em 2004 qualquer montante que fosse atinente a qualquer exercício 
posterior.

Na verdade, a função de uma inspecção não é, obrigatoriamente, liquidar impostos, mas apurar 
factos, fazer correcções. No caso concreto, apurado que ficou que a recorrida havia optado pelo rein-
vestimento, estando a tributação de mais -valias suspensa, não vemos em que obstáculo legal existisse 
a manter a correcção e aguardar a data legal da tributação.

É que, para além do mais, a recorrida seria duplamente penalizada, quer com juros, quer ainda 
com o agravamento da tributação quanto à taxa e quanto ao montante a considerar, em face da norma 
legal acima referida e ao abrigo da qual procedeu a reinvestimento total das mais -valias.

Pelo que ficou dito, a sentença recorrida merece confirmação.



1413

VIII.2. Passemos agora à 2ª questão.
Na decisão recorrida, após a transcrição do artº 48º -A do EBF e o artº 17º do mesmo diploma na 

redacção dada pela Lei n.º 32 -B/2002, escreveu -se o seguinte:
“… dos dois dispositivos resulta que foi alterado o critério delimitativo do valor máximo dos 

encargos mensais para um novo critério delimitativo do valor máximo da majoração anual.
Até 2002 são os encargos a beneficiar da majoração que não podem exceder um determinado 

limite, eram os encargos a majorar que não podiam exceder 14 vezes o salário mínimo nacional.
Depois de 2002 é a própria majoração sobre os encargos que não pode ultrapassar esse limite 

de 14 vezes o salário mínimo nacional.
Do exposto resulta que tem razão a impugnante quando considerou que a expressão “encargos 

mensais” a que alude o n.º 2 do artº 48º -A do EBF não abrange a majoração prevista no n.º 1 deste 
normativo.”

Ora, com o devido respeito, também a decisão recorrida merece o nosso acordo nesta parte.
A redacção da norma à data dos factos (nº 1), conforme a recorrida também refere nas suas alega-

ções, é muito clara ao referir que “os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho 
… são levados a custo em valor correspondente a 150%”, acrescentando o n.º 2 que “o montante 
máximo dos encargos mensais, por posto de trabalho, é de 14 vezes o salário mínimo nacional”.

Quer isto dizer que, este benefício fiscal atribuído aos empregadores corresponde no máximo a 
14 vezes o salário mínimo nacional, acrescido de 50% desse valor, isto é, acima desses valores já não 
haverá tal benefício e abaixo deles, haverá uma majoração de 50%.

A interpretação da recorrente só tem fundamento com a nova redacção em vigor a partir de 2002, 
já que, aí sim, se estabelece um montante da máximo da majoração anual e não um montante máximo 
de encargos mensais. Neste caso, o montante máximo a deduzir como custo fiscal tem como limite o 
montante equivalente a 14 vezes o salário mínimo nacional.

Daqui resulta então uma clara intenção legislativa de reduzir aquele benefício fiscal, não sendo, 
no entanto, esta última redacção da norma aplicável ao caso dos autos.

Concluindo, o recurso improcede na totalidade.
X. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão re-

corrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Reclamação graciosa. Indeferimento expresso. Prazo para impugnar. Natureza do 
prazo.

Sumário:

 I — O prazo de impugnação judicial é um prazo de natureza substantiva, de caduci-
dade e peremptório e conta -se nos termos do art. 279º do CCivil (nº 1 do art. 20º 
do CPPT).

 II — No caso do indeferimento expresso de reclamação graciosa o prazo de impugnação 
é de 15 dias após a notificação, como resulta do artº 102 n.º 2 do CPPT.

Processo n.º 291/12 -30.
Recorrente: Alexandre da Costa Pereira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 – RELATÓRIO
Alexandre da Costa Pereira, com o NIF …………………, com os demais sinais nos autos, 

deduziu impugnação judicial da liquidação n.º 2009 5004850115 de IRS, referente ao exercício eco-
nómico de 2005, no montante de € 22.851,06.
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Em sede de contestação o RFP invocou a excepção de caducidade da acção.
Por sentença de 31 de Janeiro de 2011, o TAF de Viseu julgou procedente a excepção de caducidade 

do direito de impugnar e absolveu a Fazenda Pública da instância. Reagiu o recorrente, interpondo o 
presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. O processo ou contencioso tributário consiste no meio processual, pelo qual, os cidadãos perante 
os tribunais tributários, podem defender os seus direitos e interesses legalmente protegidos.

B. O contencioso tributário apresenta -se quase sempre como um processo de recurso ou de segundo 
grau, uma vez que o contribuinte apenas recorre a este meio, quando se esgotaram todos os outros meios 
de garantia e defesa dos seus direitos, junto da própria administração tributária que, alegadamente, 
praticou o acto tributário lesivo.

C. Por outro lado, a apresentação de impugnação judicial é, por denominação e natureza, um acto 
judicial, e não um acto substantivo.

D. Contudo, e salvo o devido respeito por melhor opinião, a sua qualificação numa ou noutra 
categoria afigura -se irrelevante, dado que, qualquer que seja a classificação que se entenda dar -lhe, ela 
é, antes, para além e independentemente dela, um acto processual.

E. E, nessa conformidade, é -lhe aplicável o disposto no artigo 145º nº5 do Código de Processo 
Civil, quanto à possibilidade de prática de qualquer acto processual nos 3 dias úteis seguintes ao termo 
do prazo, mediante o pagamento de uma multa.

F. Os prazos processuais são os períodos de tempo fixados por lei para se produzir um específico 
efeito num processo (por exemplo, estão submetidos a este conceito os prazos de instauração da acção 
e de contestação).

G. O prazo processual pode ser estabelecido por lei ou fixado por despacho do juiz.
H. No caso em apreço, o prazo fixado para a apresentação de Impugnação Judicial encontra -se 

fixado no artigo 102º do C.P.P.T, no capítulo II com a epígrafe “Do Processo de Impugnação”.
Sendo portanto verdade, que, conforme afirma a Fazenda Pública, ainda não existe um processo, 

mas também não é menos verdade, que tal prazo se encontrado fixado por lei, num capítulo especifico 
do procedimento.

J. Da leitura do artigo 20º nº1 do C.P.P.T, conjugado com a leitura do artigo 102º n.º 2 do C.P.P.T 
e do artigo 279º do Código Civil, nada justifica ou fundamenta o entendimento que não será aplicável 
o regime do artigo 145º nº5 do C.P.C.

K. Ora, se não excepcionou foi porque o legislador “pretendeu” que este regime fosse aplicável, 
ou se, se quiser, pretendeu que não fosse afastado “ubi Iex non distinquit nec nos distinquere debemus”

L. Não podemos esquecer o princípio de que na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete 
presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento 
em termos adequados. (cfr. artigo. 9º n.º 3 do C.C.).

M. Por outro lado, existe o entendimento já consagrado em pela douta jurisprudência que no que 
toca a prazos processuais ou que como tal sejam considerados por força de disposição legal, a regra, 
no que à sua contagem respeita, é a de se considerar que a contagem de prazos abrange a possibilidade 
de prorrogação de prazos.

N. Que a contagem de prazos abrange a consideração do prazo normal e do prazo suplementar, 
reconhecendo a lei a faculdade da prática do acto fora do prazo normal mas mediante pagamento de 
multa.

O. Que todos os prazos peremptórios têm o seu termo dilatado por mais 3 dias úteis para além do 
resultante da lei ou de fixação do juiz.

P. A apresentação de impugnação judicial é, por denominação e natureza um acto processual, e 
nessa conformidade, é -lhe aplicável o disposto no Código de Processo Civil, artigo 145º, n.º 5, quanto 
à possibilidade de prática de qualquer acto processual nos três dias úteis seguintes ao termo do prazo, 
mediante o pagamento de uma multa.

TERMOS EM QUE, ATENTO O EXPOSTO, DEVERÁ O PRESENTE RECURSO SER JUL-
GADO PROCEDENTE POR PROVADO E EM CONSEQUÊNCIA DEVERÁ A SENTENÇA RE-
CORRIDA SER REVOGADA, E SUBSTITUIDA POR SENTENÇA QUE RECONHEÇA A TEM-
PESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TENDO EM CONTA O CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO artigo 145º, Nº5 DO C.P.C., COM AS DEVIDAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.

A recorrida não contra -alegou.
“O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Excesso de prazo para impugnar.
Considerações preliminares quanto ao objecto do recurso.
A questão controvertida é relativa à norma aplicável no caso de ter existido excesso do prazo 

previsto no art. 102.º n.º2 do C.P.P.T., defendendo o recorrente a aplicação do disposto no art. 145.º 
n.º 5 do C.P.C., com base na especialidade do que resulta previsto no C.P.P.T..

Analisemos.
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Quanto à não aplicação do dito art. 145.º n.º 5 do C.P.C., o decidido, embora não seja expli-
cito, terá secundado a Fazenda Pública que na contestação tinha indicado haver “jurisprudência 
pacífica e reiterada” do S.T.A. em sentido contrário à sua aplicação, razão pela qual não terá 
admitido a sua aplicação.

Nesse sentido se pronuncia mesmo o acórdão de 22 -9 -2010 da secção de Contencioso Tribu-
tário do S.T.A. proferido no rec. 0259/10, acessível em www.dgsi.pt, que cita no mesmo sentido 
os anteriores de 30/5/07, no rec. n.º 238/07 e de 14/1/2004, no rec. n.º 1208/03.

Defende -se no mesmo, com base na doutrina do Prof. Afonso Queiró que cita, que o prazo 
previsto no art. 102.º n.º2 do C.P.P.T. tem natureza substantiva, sendo, por isso, contrariamente 
ao prazo processual ou judicial, peremptório, sujeito a caducidade e mesmo de conhecimento 
oficioso.

Noutro acórdão da mesma secção de 29 -10 -08, proferido no proc. 0458/08, na mesma base 
de dados, invoca -se o previsto no art. 279.º do C.C., bem como a remissão que para a mesmo veio 
expressamente a constar do art. 20.º n.º 1 do C.P.P.T., como sendo a razão de tal entendimento, o 
qual actualmente parece ter deixado de se impor na lei processual administrativa.

O que veio a ser consagrado no dito art. 20.º n.º 1 parece ter origem no que foi previsto no 
art. 28.º n.º 2 da L.P.T.A.  - Dec. -Lei n.º 267/85, de 16 de Julho — que veio a consagrar claramente 
que o disposto no art. 279.º do C.C. era também de aplicar também na impugnação tributária, 
sendo de tal que se entendeu resultar excluída a aplicação do art. 145.º n.º 5 do C.P.C. Con-
forme indica, citando outros acórdãos favoráveis à aplicação do dito art. 145.º n.º 5 do C.P.C., o 
exm.º cons. Jorge Lopes de Sousa, C.P.P.T. anotado, Vol. I, 2010, pág. 274.

Certo é que do art. 58.º do C.P.T.A. consta regime bem diverso daquele que foi consagrado 
na dita L.P.T.A.

Nessa disposição, após se enumerar no seu n.ºs 1 e 2 os prazos aplicáveis em impugnação 
administrativa, veio a acrescentar -se:

 - no n.º 3, que, aos prazos previstos no nº2, serem aplicáveis os “prazos para a propositura de 
acções que se encontram previstos no Código de Processo Civil”; e

 - no n.º 4, que, mesmo decorrido o prazo previsto para a mesma, desde que “se demonstre, 
com respeito pelo contraditório, que, no caso concreto” ser “tempestiva apresentação da petição “, 
segundo o “exigível a um cidadão normalmente diligente”, a mesma poderia ser ainda de admitir, 
sendo, a seguir, indicados vários casos exemplificativos, entre os quais, um de “atraso desculpável, 
atendendo a ambiguidade do quadro normativo aplicável”, conforme expresso na sua alínea b).

Quanto ao carácter inovatório desta disposição, se pronunciam. Mário Aroso de Almeida e 
Carlos Alberto Fernandes Cadilha em Comentário ao C.P.T.A., 2005, p. 293, os quais defendem 
que o prazo para impugnar tem mesmo carácter adjectivo.

No sentido da sua aplicação a outros a outros casos constantes de leis especiais, e com base 
em razões de ordem material, opinam ainda Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de 
Oliveira, em C.P.T.A., Vol. I, 2004, p. 383.

Poderá haver, pois, razões para rever a jurisprudência que é actualmente dominante em 
matéria de prazo de impugnação tributária, tanto mais que parece não resultar claro da lei qual 
o tipo que assume o prazo para impugnar, se peremptório, ou dilatório.

Também da expressa remissão que é efectuada pelo dito art. 21.º n.º 1 do C.P.P.T. para o 
art. 279.º do C.C., parecer não resultar claramente excluída a aplicação do disposto no art. 145.º 
n.º 5 do C.P.C., o que apenas foi entendido em função do que ao tempo tinha sido consagrado 
na L.P.T.A..

Parece haver boas razões para rever a dita jurisprudência, caso em que a solução que parece 
preferível será a de fazer aplicar subsidiariamente o disposto no art. 58.º do C.P.T.A., segundo o 
previsto no art. 2.º alínea c) do C.P.P.T..

Ainda que assim se não entenda, dúvidas têm ainda surgido se o prazo de 15 dias, que se 
encontra previsto no art. 102.º n.º 2 do C.P.P.T., não será excessivamente exíguo.

É certo que as mesmas têm sido ultrapassadas, com base no considerando do mesmo ter sido 
já antecedido de um prazo superior para reclamar, conforme ainda defende o cons. Jorge Sousa 
na obra já citada, 2010, Vol. II, p. 151.

Contudo, poderá ainda ter algum interesse levar em conta que, tendo sido acrescentada 
nova fundamentação na decisão proferida sobre a reclamação graciosa, conforme consta do P.A. 
apenso, tal poderá ter imposto uma acrescida diligência por parte do impugnante justificativa 
para ser ainda de admitir tal com outro fundamento.

Concluindo, pese embora a sentença recorrida ter assentado decerto na jurisprudência actu-
almente dominante, a qual vem decidindo no sentido de não ser de admitir a aplicação do disposto 
no art. 145.º n.º 5 do C.P.C., com o que se concorda, parece haver boas razões para considerar ser 
ainda de admitir a impugnação apresentada, nomeadamente, por aplicação do ora previsto no 
art. 58.º n.º 4 do C.P.T.A., por força do art. 2.º alínea c) do C.P.P.T., caso em que será de revogar 
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o decidido, o qual é de mandar substituir por outra decisão que conheça dos fundamentos da 
impugnação, se a tal nada mais obstar.”

2 – FUNDAMENTAÇÃO
A) O impugnante apresentou reclamação graciosa da mencionada liquidação, no Serviço de Fi-

nanças de Carregal do Sal, em 10/02/2010;
B) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 01/06/2010, com base na inexistência de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade na acção de inspecção feita à contabilidade do impugnante;
C) Em 02/06/2010, foi o impugnante notificado do indeferimento da reclamação graciosa;
a)“D) O impugnante apresentou a petição de impugnação, no TAF — Viseu, em 22/06/2010, com 

fundamento na errónea qualificação e quantificação dos valores.”
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da excepção de caducidade do direito de impugnar, e absolver a 

Fazenda Pública da instância considerou o Mº Juiz de 1ª Instância o seguinte:
“Alexandre da Costa Pereira, com o NIF ……………….., com os demais sinais nos autos, 

veio deduzir impugnação judicial da liquidação nº2009 5004850115 de IRS, referente ao exercício 
económico de 2005, no montante de € 22.851,06.

Em sede de contestação o RFP invocou a excepção de caducidade da presente acção.
Porque se levanta uma questão de direito, cuja solução prévia, prejudica o conhecimento 

das demais, cumpre apreciar tal questão.
O Tribunal é o competente em razão da matéria e hierarquia.
Inexistem nulidades absolutas.
Dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, as partes são legítimas.
Com interesse para a apreciação e decisão da excepção apontada consideram -se provados 

os factos seguintes:
A) O impugnante apresentou reclamação graciosa da mencionada liquidação, no Serviço 

de Finanças de Carregal do Sal, em 10/02/2010;
B) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 01/06/2010, com base na inexis-

tência de qualquer irregularidade ou ilegalidade na acção de inspecção feita à contabilidade do 
impugnante;

C) Em 02/06/2010, foi o impugnante notificado do indeferimento da reclamação graciosa;
a)“D) O impugnante apresentou a petição de impugnação, no TAF — Viseu, em 22/06/2010, 

com fundamento na errónea qualificação e quantificação dos valores.”
A base probatória de todos os factos radica nos documentos juntos aos autos.
a)Rectificação efectuada conforme o ordenado no despacho proferido a 16.05.2011 a 

fls. 72.
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e ape-

nas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do 
art. 95.º do CPTA, ex vi, alínea e) do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT).

Apreciando a excepção da caducidade do direito.
Nos termos dos artigos 70º, nº.1 e 102º, nº1, alínea a) do CPPT, o prazo para apresentar 

reclamação graciosa ou impugnação judicial de um acto tributário, é de 90 dias, a contar do 
termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao 
contribuinte.

Resulta dos factos provados, que o impugnante apresentou reclamação graciosa a 10/02/2010 
e que a mesma foi objecto de indeferimento por despacho de 01/06/2010, pelo que, segundo o 
disposto no artigo 102º, nº.2 do CPPT, o prazo para apresentar impugnação judicial é de 15 dias, 
após a notificação.

Ora, como consta nos factos provados, a notificação de indeferimento da reclamação graciosa 
foi efectuada em 02/06/2010, e tendo a impugnação judicial dado entrada no TAF — Viseu, em 
23/06/2010, não restam dúvidas que aquele prazo se encontra excedido.

Pelo exposto, na procedência da excepção de caducidade do direito de impugnar, absolve -se 
a Fazenda Pública da instância”.

DECIDINDO NESTE STA:
Na sentença do tribunal a quo entendeu -se que tendo sido, o impugnante, notificado em 2 de Junho 

de 2010, do indeferimento da reclamação graciosa, o mesmo tinha 15 dias para deduzir a impugnação, 
o que só se verificou em 22 de Junho de 2010, pelo que sendo este prazo de natureza substantiva a 
impugnação deu entrada no tribunal, extemporaneamente.

No pólo oposto entende o recorrente que se trata de um prazo processual e devendo, por isso, 
aplicar -se o n.º 5 do artº 145º do CPC, o que permitiria a entrada da impugnação no tribunal dentro dos 
três dias úteis subsequentes ao termo do prazo.
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A questão nos presentes autos prende -se, pois, com a questão de se saber se o prazo para deduzir 
impugnação judicial previsto no n.º 2 do artº 102º do CPPT, é um prazo substantivo e peremptório, ou 
se por outro lado é um prazo processual e permite que a dedução da impugnação judicial possa ser feita 
nos três dias úteis posteriores no termos do n.º 5 do artº 145º do CPC.

A resposta a esta questão só pode ser a de que, o prazo em causa é um prazo substantivo peremptório 
e de caducidade. De facto, ao contrário do que se passa no contencioso administrativo que nos termos 
do artº 58º do CPTA, prevê que o prazo para impugnar um acto administrativo segue o regime do CPC, 
o CPPT no artº 20º estabelece a distinção entre os prazos de procedimento tributário e de impugnação 
judicial, (devendo estes contar -se nos termos do artº 279º do CC), e os prazos para a prática actos no 
processo judicial os quais se contam nos termos do CPC.

Ou seja, o CPPT estabelece que, quando estamos perante a apresentação de uma impugnação ju-
dicial, não estamos ainda no processo judicial, estamos aquém dele. E depois consigna que nestes casos 
não se deve aplicar a forma de contagem própria do CPC, mas sim nos termos do CC. Neste sentido 
e por todos o acórdão do STA de 22 de Setembro de 2010, proferido no processo n.º 269/10, em que 
se refere “4 – Como vem sendo jurisprudência pacífica e reiterada desta Secção do STA, o prazo de 
impugnação judicial é um prazo de natureza substantiva, de caducidade e de conhecimento oficioso 
em qualquer fase do processo, uma vez que estão em causa direitos indisponíveis da Fazenda Pública, 
contando -se nos termos do artº 279º do CC.E peremptório, pelo que o seu decurso opera a extinção 
do direito de praticar o acto respectivo (cfr. artº 145º do CPC). Neste sentido, pode ver -se os Acórdãos 
citados pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, no seu parecer. Todavia de diferente natureza é, porém, 
o prazo a que se reporta o artigo 145.º CPC. Com efeito e como vem sendo também jurisprudência 
pacífica e reiterada desta secção do STA, este normativo aplica -se apenas aos prazos de natureza pro-
cessual ou judicial e não aos prazos de natureza substantiva. Como se refere no Acórdão desta Secção 
do STA de 30/5/07, in rec. n.º 238/07, citando o Acórdão também desta Secção do STA de 14/1/2004, 
in rec. n.º 1208/03, “«o prazo judicial é aquele que se destina à prática de actos processuais em juízo. 
Prazo judicial é a distância entre dois actos de um processo. Prazos judiciais são os que medeiam entre 
dois actos judiciais ou praticados em processo judicial (cfr. Prof. Afonso Rodrigues Queiró, Revista 
de Legislação e Jurisprudência, 116 -311). Ora, antes de a impugnação judicial dar entrada ainda não 
há processo judicial. Logo, não há prazos judiciais ou processuais antes de haver processo. Como o 
art.º 145.º, n.º 5, do CPC, apenas se aplica aos prazos judiciais ou processuais, e como ainda não há 
processo antes da apresentação da petição inicial de impugnação judicial, o tribunal recorrido não 
tinha de notificar a recorrente para pagar multa por ter entregado a petição inicial um dia depois de 
ter terminado o prazo legal para o efeito.»Daí que, não sendo o prazo de dedução da impugnação 
um prazo de natureza processual, se não lhe aplique o n.º 5 do artigo 145.º do CPC (v., ainda neste 
sentido, Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado, 4.ª edição, pág. 179)”.”.

No mesmo sentido Jorge Sousa, CPPT, anotado e comentado, 6ª ed., Vol. II, anotações 2 e 7 ao 
art. 102º, pag. 145 e seg. para este autor “O prazo de impugnação judicial é de natureza substantiva e 
não um prazo judicial, pelo que não lhe é aplicável o artº 145º n.º 5 do CPC (…), Concordando com 
tal jurisprudência e doutrina para cuja fundamentação se remete afirma -se a sem razão do recorrente 
falecendo todas as conclusões do recurso por si interposto.

Em conclusão: O prazo de impugnação judicial é um prazo de natureza substantiva, de caducidade 
e peremptório e conta -se nos termos do art. 279º do CCivil (nº 1 do art. 20º do CPPT) e se terminar 
em período de férias, o seu termo transfere -se para o primeiro dia útil subsequente a estas (entre outros 
Ac. de 07/09/2011 in rec 0677/10).

No caso do indeferimento expresso de reclamação graciosa o prazo de impugnação é de 15 dias 
após a notificação, como resulta do artº 102 n.º 2 do CPPT.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em manter a sen-

tença recorrida.
Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Impugnação. Erro na forma de processo.
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Sumário:

 I  - A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do 
n.º 1 do art. 204º do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com 
a dívida exequenda e com o respectivo título e não com a incidência do tributo.

 II  - A alegação substanciada em erro sobre os pressupostos de facto e de direito (por 
errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) 
é alegação determinante da anulabilidade do acto tributário e fundamento de 
impugnação judicial.

Processo n.º 294/12 -30.
Recorrente: José Eurico Ferraz Cerqueira e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. José Eurico Ferraz Cerqueira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, pro-
ferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, na impugnação judicial da liquidação de IRS 
e respectivos juros, relativa ao ano de 2000, anulou todo o processado, por erro na forma do processo 
e, em consequência, absolveu da instância a Fazenda Pública.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Discutindo -se na Impugnação Judicial o acto de liquidação propriamente dito, cuja importân-

cia é acrescida para o sujeito passivo, a lei prevê como fundamento de impugnação judicial “qualquer 
ilegalidade” (cfr. art. 99º do CPPT), não podendo deixar de se considerar que a liquidação que subjaz 
à cobrança coerciva de que o Recorrente é alvo está mortalmente ferida de uma ilegalidade que atinge 
todos os princípios a que está obrigada, sendo a impugnação judicial o meio próprio para aferir de tal 
ilegalidade.

2. Na verdade, a Fazenda Pública bem sabia, por tal ter sido devidamente alegado em sede de 
reclamação graciosa, que o Recorrente não era o real sujeito passivo da relação tributária, persistindo, 
ainda assim, em prosseguir a execução fiscal em curso contra o Recorrente ao invés de averiguar devi-
damente os factos trazidos ao seu conhecimento e, por via destes, dirigir o processo executivo contra 
o real sujeito da relação tributária.

3. Concretizando imperativos constitucionais estabelece logo o art. 4º da LGT que “os impostos 
assentam especialmente na capacidade contributiva” dos cidadãos, esclarecendo o n.º 2 do art. 5º do 
mesmo diploma que a tributação terá que respeitar os princípios da generalidade, da igualdade, da 
legalidade e da justiça material.

4. Sendo que a relação jurídica tributária se constitui com o facto tributário (art. 36º, n.º l da LGT), 
é sujeito passivo, por regra, aquele que pratica o facto, na esfera do qual se vão manifestar os efeitos de 
tal acto, sejam os positivos (com o incremento do rendimento e da riqueza) sejam os negativos (como 
a obrigação de cumprir a prestação tributária).

5. Não ter em consideração que o Recorrente, de facto, não tem a capacidade contributiva que os 
impostos em causa pressupõem, seria desvirtuar as finalidades do nosso sistema fiscal e deixar passar 
impunes aqueles que usam da boa fé de terceiro para não serem responsabilizados pelos seus actos.

6. Quem, na verdade, praticou o facto constitutivo da relação jurídica tributária não foi o Recor-
rente, foi, antes, seu irmão, Fernando Ferraz. Assim sendo, como é, foi com este que, efectivamente, se 
constituiu a relação jurídica tributária, devendo ser ele o responsável pelas dívidas daí emergentes.

7. Na verdade, se a administração tributária pode e deve atender à situação efectivamente veri-
ficada, fazendo, por exemplo, impender a prestação tributária sobre o negócio real em detrimento do 
meramente aparente ou declarado (v.g. casos dos arts. 38º e 39º da LGT ou certos casos de tributação 
indirecta), deve também pautar -se por essa preocupação no caso inverso.

8. Na verdade não pode deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à cobrança coerciva 
de que o Recorrente é alvo está mortalmente ferida de uma ilegalidade (na medida em que abrange o 
sujeito passivo errado) que atinge todos os princípios a que está obrigada, sendo a impugnação judicial 
o meio próprio para aferir de tal ilegalidade.

9. A acrescer a esta identifica -se uma outra ilegalidade não especificamente consubstanciada num 
qualquer vício particular, mas sim no desrespeito pelo “bloco de juridicidade” que constitui o nosso sis-
tema jurídico e que vincula a administração tributária e pelo qual, naturalmente, tudo há -de aferir -se.

10. Recusando -se a conhecer tal matéria que está suficientemente alegada e resulta, inclusivamente, 
da documentação junta aos autos e, consequentemente, decidindo de outro modo, violou a douta sentença 
recorrida o disposto no art. 99º do CPPT, pelo que deve, nessa medida, ser revogada.

11. Decidindo do modo exposto, a douta sentença recorrida, apelando a um critério meramente 
formalista, escusou -se a apreciar todas as questões submetidas a juízo, violando, desde logo, o direito 
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à tutela judicial efectiva. Na verdade, estabelece o n.º 4 do art. 268º do nosso texto fundamental que 
é garantido aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos, o que inclui, obviamente, o direito de impugnar quaisquer actos lesivos dos mesmos (cfr. 
LGT, 95º e CPPT, 96º).

12. Absteve -se, pois, a douta sentença recorrida de procurar a verdade material na relação tributária 
em análise, preferindo não conhecer de questões que afectam um devedor/Recorrente, cuja responsa-
bilidade existe apenas e tão só porque a Administração Fiscal, erradamente, o considera o verdadeiro 
sujeito da relação jurídico -tributária.

13. A fundamentação de qualquer acto tributário deve ser feita de forma expressa e contempo-
rânea do mesmo  - esta é uma exigência constitucional que não deve ser tomada de ânimo leve (CRP, 
art. 268º). Tal não aconteceu nos presentes autos, mas o Recorrente viu coarctada a possibilidade de o 
demonstrar tão só e apenas porque, pura e simplesmente, a impugnação deduzida não foi apreciada no 
seu todo, cerceando -se, desta forma direitos e garantias elementares.

14. Tão notória denegação do acesso aos direitos importa a violação do preceituado nos arts. 268º 
da CRP, 95º da LGT e 96º do CPPT, pelo que deverá ser revogada nos termos legais.

Termina pedindo o provimento do recurso.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«São as seguintes as questões a apreciar, tal como resultam resumidamente do alegado em con-

clusões:
1  - Se a impugnação judicial, podendo fundar em qualquer “ilegalidade”, conforme previsto no 

art. 99º do C.P.P.T., se pode fundamentar em os factos que servem de base à liquidação não terem sido 
praticados de facto pelo recorrente, mas por um seu irmão?

2  - Se tal é assim de considerar face ao disposto nos arts. 36º n.º l, 38º e 39º da L.G.T., “bloco 
de juridicidade” a que se deveria ter atendido, conforme resulta ainda da documentação junta aos 
autos?

3  - Se, não tendo a impugnação sido apreciada no seu todo, foram ainda violados os arts. 268º 
n.º 4 da C.R.P., nomeadamente no que resulta aplicável quanto a fundamentação, bem como os arts. 95º 
da L.G.T. e o 96º do C.P.P.T.?

Analisemos.
A impugnação judicial é o meio processual adequado à apreciação das ilegalidades que afectem 

a existência e validade do acto tributário, na medida em que visa a declaração da sua inexistência, 
nulidade ou anulação (arts. 99º e 124º n.º l C.P.P.T.).

Ora, confirma -se que na respectiva petição de impugnação judicial o recorrente alegou factos 
fundando o entendimento de que o seu irmão era o sujeito passivo real da relação jurídica tributária de 
onde emergiu a liquidação adicional de I.V.A..

Esta alegação parece configurar erro sobre os pressupostos de direito (por errada interpretação 
e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) determinante da anulabilidade do acto 
tributário e fundamento irrecusável de impugnação judicial  - assim, consta mais desenvolvidamente em 
Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado Volume 
II, 2010 p. 115 e 116.

Apesar de o tribunal tributário ter deixado de conhecer do mérito da causa, por motivo improce-
dente, a intervenção do S.T.A. na qualidade de tribunal de revista, com poderes de cognição restritos a 
matéria de direito, impede o conhecimento em substituição  - arts. 12º n.º 5 e 26º alínea b) do E.T.A.F. 
de 2002; 762º n.º 2 do C.P.C, na redacção do Dec -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, sendo de 
considerar a referência ao Tribunal da Relação como correspondendo ao tribunal tributário; conforme 
consta da ob. cit. Volume IV p. 364 em anotação 23. d) ao art. 279º C.P.P.T.

Acresce que conforme decidido já no ac. do S.T.A. de 9 -2 -2011, proferido no proc. 0845/2010, 
em caso em tudo semelhante:

“I  - A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com 
o respectivo título e não com a incidência do tributo.

II  - A alegação substanciada em erro sobre os pressupostos de facto e de direito (por errada 
interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) é alegação determinante 
da anulabilidade do acto tributário e fundamento de impugnação judicial.”

Concluindo, o recurso parece merecer provimento, sendo de revogar a decisão impugnada, a qual 
é de substituir por acórdão que ordene a devolução do processo ao tribunal tributário para conhecimento 
do objecto do recurso.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.



1420

FUNDAMENTOS
2.1. Abrindo com o Relatório, a sentença recorrida logo enunciou, em seguida, em sede de pres-

supostos processuais, uma questão prévia que importava decidir: a de saber se ocorre erro na forma 
de processo.

E apesar de não ter sido especificada, de forma autónoma, a factualidade pertinente para a apre-
ciação de tal questão prévia, tal factualidade não deixa de estar indicada ao longo do próprio discurso 
fundamentador.

Neste contexto, não se verifica nulidade por falta absoluta de fundamentação de facto.
Com efeito, a sentença assentou, como dela se vê, a decisão de absolvição da instância (por 

inadmissibilidade legal da convolação para a forma processual de oposição à execução) nos factos 
seguintes:

 - A notificação para pagamento da liquidação impugnada foi emitida em 8/11/2004, por carta 
registada com o n.º RY249669312PT, assinado em 14/12/2004;

 - Os impugnantes apresentaram reclamação graciosa quanto à liquidação em causa em 15/12/2004;
 - Tal reclamação foi indeferida, por despacho do Director de Finanças, datado de 10/5/2005, no-

tificado ao impugnante marido por carta registada com aviso de recepção, assinado em 19/5/2005;
 - Ambos os impugnantes foram citados para o processo de execução fiscal em 20/2/2005 e, noti-

ficados da data da para venda do imóvel penhorado em Março de 2005.
 - A presente impugnação foi deduzida em 12/5/2008;
2.2. Ponderando que na petição inicial o impugnante invoca que não é o sujeito passivo real da 

relação jurídica tributária (ao alegar que, apesar de a empresa estar em seu nome, o dono da empresa 
de construção civil inspeccionada e responsável por toda a sua gestão e beneficiário dos respectivos 
lucros foi o seu irmão Fernando Ferraz Cerqueira, o qual, por causa do divórcio, lhe pediu para aceitar 
que a empresa ficasse em seu nome e assinar todos os documentos que ele lhe pedia, necessários para 
o exercício da actividade, mas sendo que ele, impugnante, continuou a ser apenas seu funcionário e era 
dono da empresa apenas formalmente) a sentença veio a concluir que, tendo o processo de impugnação 
judicial por objecto a ilegalidade da liquidação, e resultando da análise da petição inicial que os impug-
nantes não invocam nenhum fundamento legal de anulação ou inexistência do acto impugnado, então, 
por não ser legalmente possível operar a convolação do processo para a forma de oposição à execução 
(que seria a forma adequada) há que decidir pela absolvição da Fazenda Pública da instância.

No entendimento da sentença, os impugnantes invocam como fundamento da impugnação a sua 
irresponsabilidade pelo facto tributário que esteve na origem da liquidação em crise e não alegaram 
qualquer ilegalidade da liquidação impugnada, apenas que, não são sujeitos passivos da relação jurídica 
tributária.

Ora, o sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa que nos termos da lei está vincu-
lada ao cumprimento da prestação tributária  - art. 18º, n.º 3 da LGT e o fundamento invocado pelos 
impugnantes radica na sua ilegitimidade, por alegadamente não serem o sujeito passivo real da relação 
jurídica tributária e, em consequência não serem responsáveis pela liquidação impugnada e pelo seu 
pagamento, facto estes que não consubstanciam fundamento de qualquer ilegalidade determinante da 
anulação ou inexistência da liquidação impugnada, mas antes constituem fundamento de oposição ao 
processo de execução fiscal.

O que determina a existência de erro na forma do processo, nulidade processual sanável, de co-
nhecimento oficioso  - cfr. arts. 199º e 202º do CPC – e que importa unicamente a anulação dos actos 
que não possam ser aproveitados, devendo praticar -se os que forem estritamente necessários para que o 
processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida  - arts.199º, n.º 1, do CPC, ex vi 2º, 
alínea e), do CPPT.

O CPPT e a LGT prevêem um regime especial para o caso de erro na forma do processo (este será 
convolado para a forma adequada  - arts. 98º, nº4 do CPPT e 97º, n.º 3, da LGT.

Porém, no caso, não é legalmente possível proceder a tal «convolação» dado que a presente Im-
pugnação foi deduzida em 12/5/2008 mas a notificação para pagamento da liquidação foi emitida em 
8/11/2004, por carta registada com o n.º RY249669312PT, assinado em 14/12/2004, os impugnantes 
apresentaram reclamação graciosa sobre a liquidação em causa em 15/12/2004, esta foi indeferida, por 
despacho do Director de Finanças, datado de 10/5/2005, notificado ao impugnante marido por carta 
registada com aviso de recepção, assinado em 19/5/2005 e ambos os impugnantes foram citados para 
o processo de execução fiscal em 20/2/2005 e, notificados da data da para venda do imóvel penhorado 
em Março de 2005.

Pelo que, entre a data da citação e a dedução da impugnação decorreram mais de trinta dias 
 - art. 203º do CPPT, motivo pelo qual não é legalmente admissível a convolação da impugnação em 
oposição, por ser manifestamente extemporânea.

2.3. Discorda o recorrente, alegando, em suma, que o que se discute na impugnação judicial é o 
acto de liquidação propriamente dito, não podendo deixar de se considerar que a liquidação que subjaz 
à cobrança coerciva de que ele (recorrente) é alvo está ferida de ilegalidade e que é a impugnação ju-
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dicial o meio próprio para aferir dessa mesma ilegalidade, dado que, constituindo -se a relação jurídica 
tributária com o facto tributário (art. 36º, n.º 1 da LGT), é sujeito passivo, por regra, aquele que pratica o 
facto e em cuja esfera se vão manifestar os respectivos efeitos, sejam os positivos (com o incremento do 
rendimento e da riqueza) sejam os negativos (como a obrigação de cumprir a prestação tributária).

E, no caso, quem, na verdade, praticou o facto constitutivo da relação jurídica tributária não foi 
o recorrente, antes tendo sido o seu irmão Fernando Ferraz, pelo que foi com este que, efectivamente, 
se constituiu a relação jurídica tributária, devendo ser ele o responsável pelas dívidas daí emergentes, 
sendo que a Fazenda Pública bem sabia, por tal ter sido devidamente alegado em sede de reclamação 
graciosa, que não era o recorrente o real sujeito passivo da relação tributária, persistindo, ainda assim, 
em prosseguir contra ele a execução fiscal.

E se a AT pode e deve atender à situação efectivamente verificada, fazendo, por exemplo, impender 
a prestação tributária sobre o negócio real em detrimento do meramente aparente ou declarado (v.g. 
casos dos arts. 38º e 39º da LGT ou certos casos de tributação indirecta), deve também pautar -se por 
essa preocupação no caso inverso, não podendo deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à 
cobrança coerciva aqui em causa enferma de ilegalidade, na medida em que abrange o sujeito passivo 
errado, sendo a impugnação judicial o meio próprio para aferir de tal ilegalidade, acrescendo, ainda 
uma outra ilegalidade não especificamente consubstanciada num qualquer vício particular, mas sim 
no desrespeito pelo “bloco de juridicidade” que constitui o nosso sistema jurídico e que vincula a AT 
e pelo qual tudo deve ser aferido.

2.4. A questão essencial a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida sofre de erro de 
julgamento ao considerar que os factos invocados pelo impugnante não integram fundamento de im-
pugnação mas, antes, fundamento de oposição.

Vejamos.
3.1. Refere a sentença que a impugnação judicial tem por a apreciação da legalidade da liquidação.
E na verdade assim é.
A impugnação judicial é o meio processual de âmbito tributário adequado à apreciação das ilega-

lidades que afectem a existência e validade dos actos tributários, nomeadamente do acto de liquidação 
e dos actos que comportem a apreciação da legalidade dos actos de liquidação, visando a declaração 
da sua inexistência, nulidade ou anulação. (1)

No caso, a sentença conclui que os factos invocados pelo impugnante recorrente não integram 
fundamento de impugnação mas, antes, fundamento de oposição, mas a PI não pode ser aproveitada 
para esta forma de processo, dado que se verifica a caducidade do respectivo direito de acção.

E para assim concluir considera, em síntese, que da petição inicial resulta que os impugnantes 
não invocam nenhum fundamento legal de anulação ou inexistência do acto impugnado (da liquidação 
do IRS), pois que invocam «a sua irresponsabilidade pelo facto tributário que esteve na origem da li-
quidação em crise e não alegaram qualquer ilegalidade da liquidação impugnada, apenas que, não são 
sujeitos passivos da relação jurídica tributária.»

Não acompanhamos, porém, esta fundamentação da sentença recorrida.
3.2. O erro na forma de processo (art. 199º do CPC) ocorre quando o autor usa de uma forma 

processual inadequada para fazer valer a sua pretensão, sendo entendimento doutrinal e jurispruden-
cial pacífico, que a ocorrência de tal erro deve aferir -se pelo pedido formulado na acção, pois é pela 
pretensão que o requerente pretende fazer valer que se determina a propriedade ou impropriedade do 
meio processual empregue para o efeito.

Ora, atentando na Petição Inicial, constata -se que o recorrente e a também impugnante Graça Maria 
Silva Teixeira alegaram factos fundando o entendimento de que o irmão do impugnante recorrente, 
Fernando Ferraz Cerqueira, é que era o sujeito passivo real da relação jurídica tributária de onde emergiu 
a liquidação do IRS (cfr. os respectivos nºs. 12 a 17, 47 a 49 e 56) e terminam com a formulação do 
pedido de anulação dos actos tributários, por serem ilegais, uma vez que eles «não são os reais sujeitos 
passivos da relação jurídica tributária em causa».

E, como bem refere o MP, esta alegação configura erro sobre os pressupostos de facto e de direito 
(por errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) determinante da 
anulabilidade do acto tributário e fundamento irrecusável de impugnação judicial, (2) independentemente 
de, em termos do respectivo mérito, a mesma vir a ser julgada procedente ou improcedente. Ou seja, 
a questão da eventual procedência ou improcedência da impugnação não releva para a apreciação da 
correcção da forma de processo utilizada.

Aliás, no caso, a sentença não deixa de referir que o impugnante/recorrente alega que não é o 
sujeito passivo da relação jurídica tributária e que o verdadeiro sujeito passivo é o seu irmão Fernando 
Ferraz Cerqueira.

Mas, ainda assim, reconduz, desde logo aquela alegação à invocação do fundamento de ilegiti-
midade previsto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT (por o impugnante não ser, alegadamente, o 
sujeito passivo real da relação jurídica tributária e em consequência não ser responsável pela liquidação 
impugnada e pelo seu pagamento), concluindo que, por isso, não sendo estes factos fundamento de 
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qualquer ilegalidade determinante da anulação ou inexistência da liquidação impugnada, a impugna-
ção tem de improceder por falta de fundamento legal, dado que «o sujeito passivo da relação jurídica 
tributária é a pessoa que nos termos da lei está vinculada ao cumprimento da prestação tributária (art. 
18º, n.º 3, da LGT)», que «A relação jurídica tributária foi constituída pela declaração do impugnante 
em que se identifica como sujeito passivo daquela relação» e que «Este facto tributário é essencial para 
a relação jurídica tributária e não pode ser alterado a posteriori pela vontade unilateral das partes, com 
efeitos ab initio para a relação jurídica».

Ora, a ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com o respectivo 
título (a pessoa citada não ser o próprio devedor que figura no título) e não com a incidência do tributo.

Aliás, entende -se que o conceito de sujeito passivo (lato sensu) da relação jurídica fiscal (cfr. os 
nºs. 3 e 4 do art. 18º da LGT) abrange os sujeitos passivos stricto sensu ou devedores do imposto lato 
sensu e abrange, igualmente, os demais obrigados tributários, sendo que nos devedores de imposto em 
sentido amplo, estão abrangidos, ainda, quer os devedores do imposto em sentido estrito ou contribuintes, 
quer os demais devedores de imposto (substitutos, responsáveis, e outros). (3).

Assim, a alegação feita pelo recorrente configura, como se disse, erro sobre os pressupostos de 
facto e de direito (por errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) 
determinante da anulabilidade do acto tributário e fundamento de impugnação judicial, não relevando 
para a apreciação da correcção da forma de processo utilizada a questão da eventual procedência ou 
improcedência da impugnação. Em sentido idêntico se decidiu, aliás, no ac. do STA, de 9/2/2011, 
proferido no proc. 0845/2010, em caso em tudo semelhante, citado pelo MP e relatado pelo presente 
relator, e cujo texto temos seguido de perto.

Há, portanto, que concluir que a sentença enferma do erro de julgamento que lhe vem imputado 
e carece de ser revogada.

4. Caberia, então, apreciar o mérito da impugnação, já que o Tribunal recorrido deixou de conhecer 
do mérito da causa, por motivo improcedente.

Porém, dado que a questão a decidir envolve apreciação de matéria de facto que não se encontra 
apurada nem fixada nos autos (como desde logo resulta de apenas ter sido referenciada a factualidade 
atinente à apreciação da questão prévia do erro na forma de processo), não pode este STA dela conhecer 
em substituição [cfr. o n.º 5 do art. 12º e a alínea b) do art. 26º, ambos do ETAF (2002); e o n.º 2 do 
art. 762º do CPC, na redacção do DL n.º 329 -A/95, 12/12].

Importa, assim, ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que, produzida a prova pertinente, 
se conheça da impugnação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, ordenando-

-se a baixa dos autos à 1ª instância para conhecimento do objecto da impugnação.
Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) Sobre o âmbito da utilização deste meio processual, cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª ed., Almedina, pags. 364 
e sgts. e Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2001, Áreas 
editora, vol. II, anotações ao art. 97º, pp. 33 e ss.

(2) Para maiores desenvolvimentos, cfr. o Cons. Lopes de Sousa, loc. cit. anotações ao art. 99º, pp. 108 e 115.
(3) Cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª Edição, pags, 251 e sgts. e Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., 

2007, pags. 245 e sgts.. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excecional (artigo 150.º do CPTA). Requisitos de admissibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu caráter 
excecional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole genera-
lizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do 
sistema.
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 II — Deste modo, não demonstrando a recorrente o preenchimento dos requisitos exigi-
dos por aquele artigo 150.º para que este Supremo Tribunal conheça do recurso, 
limitando -se a invocar a sua discordância com o acórdão recorrido, por entender 
que este violou determinadas normas legais, este não deve ser admitido.

Processo n.º 305/12 -30.
Recorrente: Ana Cristina Simões Lopes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Ana Cristina Simões Lopes, com os demais sinais nos autos, veio interpor recurso de revista, 
ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, do Acórdão do TCA Sul, de 09.11.2011, que negou pro-
vimento ao recurso por si interposto do despacho do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que 
indeferiu por extemporânea a petição de oposição à execução fiscal contra si instaurada para cobrança 
da quantia de 27.539,63 euros relativa a IVA e IRS (fls. 37), apresentando, para o efeito, alegações na 
quais conclui:

A) A ora apelante não se opôs à execução objeto do processo de execução fiscal n.º 15202003010000306 
não só porque a dívida que teria dado origem à mesma até já estaria prescrita mas porque e principal-
mente ela não faz parte das dívidas descritas de que tomou conhecimento em 1 de fevereiro de 2011.

B) A ora apelante opôs -se às execuções objeto dos processos de execução fiscal que referiu à 
margem da sua oposição, a saber, os nºs 152020030100289, 1520200301003437, 1520200301027042, 
1520200401004573, 1520200401051610 e 1520200701052985.

C) A aqui apelante não foi citada pessoalmente por reversão no processo de execução fiscal 
n.º 152020030100289 para cobrança de dívida de IVA de 2002 -01 -01 a 2002 -03 -31, no montante de 
€ 3 525,70, como o não foi no processo de execução fiscal n.º 1520200301003437 para cobrança de 
dívida de IVA de 2002 -04 -01 a 2002 -06 -30, no montante de € 5 885,21, como o não foi no processo de 
execução fiscal n.º 1520200301027042 para cobrança de dívida de IVA de 2002 -07 -01 a 2002 -09 -30, 
no montante de €1.487,61, como o não foi no processo de execução fiscal n.º 1520200401004573 para 
cobrança de dívida de IVA de 2002 -10 -01 a 2002 -12 -31, no montante de €4.738,91, como o não foi 
no processo de execução fiscal n.º 1520200401051610 para cobrança de dívida de IRS de 2004, no 
montante de € 10 022,42 e como o não foi no processo de execução fiscal n.º 1520200701052985 para 
cobrança de IVA de 2007, no montante de € 1 817,96.

D) A oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da data do seu conhecimento pelo 
executado (cfr. artº. 203º, n.º 1, alínea b) do Cód. Procedimento e Processo Tributário).

E) O conhecimento ocorreu em 1 de fevereiro de 2001 (cfr. Descrição das Dívidas junta à opo-
sição como doc. 1).

F) A oposição deu entrada no competente Serviço de Finanças em 28 de fevereiro de 2011.
G) A oposição foi deduzida dentro do prazo legal.
H) O anexo à referida citação não é constituído por título executivo nenhum.
I) O anexo à referida citação, contrariamente ao que nela é dito, não é constituído por título exe-

cutivo nenhum.
J) O anexo à referida citação é constituído por uma tabela a 9 colunas e 15 entradas sem qualquer 

legenda.
L) Para se estar em presença de um título executivo têm que ser preenchidos um certo número 

de requisitos que a mencionada tabela de todo não preenche (cfr. artº. 162º, n.º 1 do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário).

M) Nenhum destes requisitos se verifica na dita tabela.
N) Na dita tabela não é mencionada a entidade emissora ou promotora da execução.
O) A dita tabela não se encontra assinada. A dita tabela não está datada.
P) A dita tabela não refere nem o nome nem o domicílio da ora recorrente nem, aliás, de qualquer 

outro devedor.
Q) A dita tabela não refere nem a natureza nem a proveniência da dívida e, muito menos, indica, 

por extenso, o seu montante.
R) Na dita tabela também não se indica a data a partir da qual são devidos juros de mora (cfr. 

artº. 162.º, n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário a contrario sensu).
S) Dado que a falta de tais requisitos não foi, até à Descrição das Dividas datada de 1 de feve-

reiro de 2011 e junta à oposição como doc. 1, suprida por prova documental, a nulidade é insanável 
(cfr. artº. 165.º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e de Processo Tributário). Tal nulidade 
tem por efeito a anulação de todos os termos dos processos incorporados no processo de execução 
fiscal n.º 15202003010000306 e a que a ora recorrente se veio a opor, aproveitando -se tão -somente as 
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peças úteis ao apuramento dos factos (cfr. artº. 165.º, n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário).

U) Trata -se de nulidade de conhecimento oficioso e que pode ser arguida até ao trânsito em 
julgado da decisão final (cfr. artº. 165.º, n.º 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário) o 
que agora se faz.

V) A citação em causa também não contém os elementos previstos nas alíneas a), c), d) e e) do 
n.º 1 do artº. 163.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, quanto às execuções a que a 
ora recorrente se veio a opor (cfr. artº. 190.º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a contrario sensu).

W) A citação em causa é omissa quanto às execuções a que a ora recorrente se veio a opor, nada 
diz sobre as datas em que foram emitidas os respetivos títulos executivos nem a proveniência das dívidas 
em concreto ou indica, por extenso, o montante de cada uma delas.

TERMOS em que, nos melhores de direito e com o suprimento de Vossas Excelências, devem as 
decisões das instâncias ser revogadas e, em consequência, ser admitida a oposição, com o que se fará 
sã, serena e objetiva JUSTIÇA

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 141.
III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
1º) - Em 3.7.2009, a ora recorrente foi notificada nos termos constantes de fls. 133 da cópia cer-

tificada do processo de execução fiscal apenso à oposição para o exercício do direito de audição no 
processo 1520200301000306 com a indicação de que a quantia exequenda é de € 47.162,07 euros, 
conforme anexo que é o constante de fls. 136 (cfr. fls. 133 a 136 do apenso à oposição).

2º)  - Em 20.07.2009 apresentou o requerimento de fls. 142 a 147 embora com registo dos correios 
de 16.07.2009, exercendo o direito de audição relativamente à notificação referida em 1)

3º)  - Para citação da ora recorrente na execução 1520200301000306 foi expedida carta registada 
com A/R sendo este assinado em 21.07.2009 pela ora recorrente, contendo a carta o teor de fls. 173 
que se dá aqui por reproduzido e onde consta, além do mais, que a quantia exequenda é de € 47.162,07 
e que a cópia do título executivo constitui anexo desta citação.

4º)  - O anexo de fls. 136 contém, além do mais, a indicação dos processos com as respetivas 
quantias em dívida indicados pela ora recorrente na pi da oposição.

5ª)  - A oposição deu entrada no Serviço de Finanças em 28.02.2011.
V. Conforme resulta do acórdão recorrido, que confirmou a decisão de 1ª instância que julgou 

intempestiva a oposição à execução fiscal, foi neste entendido que a recorrente foi citada em 21.07.2009 
para pagar a quantia de 47.162,07 euros e que esta inclui as quantias dos processos referidos na oposição 
“pelo que a ora recorrente foi citada pessoalmente, em 21.07.2009, para pagar as dívidas dos proces-
sos que refere na oposição, não lhe assistindo razão na alegação de que não foi citada pessoalmente 
relativamente a esses processos”. E, deste modo, tendo sido citada em 21.07.2009 e tendo deduzido 
oposição apenas em 28.02.2011, esta é intempestiva.

Nas conclusões das suas alegações, a recorrente limita -se a discordar do entendimento do acórdão 
recorrido, invocando a sua falta de citação em vários processos e a nulidade do título executivo.

Ao fim e ao cabo, a recorrente tem este recurso como um vulgar recurso ordinário em que se 
pretende convencer o tribunal de recurso de que a decisão recorrida foi errada.

Porém, estamos em face de um recurso excecional de revista com requisitos muito restritos e 
exigentes.

Com efeito, o artº 150º do CPTA dispõe o seguinte:
“1— Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

2—A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3—Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4—O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 

objeto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5—A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos 
do n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.
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Sendo assim, há que dar agora cumprimento ao n.º 5 desta norma, adaptada ao Contencioso Tri-
butário, apurando -se se, efetivamente, ocorrem os requisitos enunciados no n.º 1 acima transcrito.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prfº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito” 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

Ora, se examinarmos as conclusões das alegações, verificamos que a recorrente se limita a discor-
dar do acórdão do TCA Sul, sem invocar qualquer dos fundamentos exigidos pelo artº 150º do CPTA 
para que este Supremo Tribunal aprecie o seu recurso.

Quer dizer, a recorrente veio interpor o presente recurso como se de um recurso ordinário se 
tratasse, esquecendo que não estamos perante 3º grau de jurisdição, o qual foi extinto na jurisdição 
tributária pelo Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de novembro.

Com efeito, de nenhuma das conclusões das alegações da recorrente resulta a existência de uma 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou que a 
apreciação do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Pelo contrário, dali resulta que o interesse das questões suscitadas não ultrapassa os limites do 
caso concreto, sendo certo, como se referiu no acórdão acima transcrito, que o objeto deste recurso não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excecional, que só mediata-
mente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses.

Temos então que, não tendo sido alegados, nem se verificando os requisitos legalmente exigidos 
para este tipo de recurso, o mesmo não pode ser admitido.

VI. Nestes termos e pelo exposto, e uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1 
do artº 150º do CPTA, acorda -se em não admitir o presente recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Verificação. Graduação de créditos. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

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

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

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

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

Processo n.º 310/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco de Investimento Imobiliário, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Exmº Representante da Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da decisão do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, de 22 de Novembro de 2011, proferida nos autos de ve-
rificação e graduação de créditos n.º 185/08.8BEFUN, que, por aplicação do artigo 64.º do Código de 
Processo Civil determinou que, após trânsito em julgado do despacho, deviam os autos ser remetidos 
ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados.

Termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) A Representante da Fazenda Pública não se conformando com o despacho proferido pelo 

tribunal a quo, vem dela interpor o presente recurso.
B) A Meritíssima juíza quo, por despacho datado de 22.11.2011, determinou a baixa dos autos 

ao órgão de execução fiscal, com fundamento na alteração legislativa preconizada pelo artigo 126.º da 
Lei 55 -A/2010, de 31.12, que no seu entendimento transformou o incidente de verificação e graduação 
de créditos num mero procedimento de graduação de crédito.

C) Segundo afirma a alteração determinou a perda de competência dos tribunais para decidir o 
incidente de verificação e graduação de créditos e dado a falta de norma transitória de aplicação do 
novo regime, aplicou subsidiariamente a norma do artigo 64.º do CPC. Nos termos da qual “Quando 
ocorra alteração da lei reguladora da lei da competência considerada relevante quanto aos proces-
sos pendentes, o juiz ordena oficiosamente a sua remessa para o tribunal que a nova lei considera 
competente”.
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D) Considera que a partir da entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, os processos pen-
dentes nos tribunais, de verificação e graduação de créditos, passam a ser da competência do órgão de 
execução fiscal, tendo sido relegado para procedimento administrativo.

E) O entendimento da Meritíssima juíza a quo, salvo o devido respeito, padece de erro de inter-
pretação e aplicação do direito, pois a norma a aplicar (subsidiariamente) seria o artigo 142.º n.º 2 do 
CPC, face à inexistência de regime transitório, pois estamos perante uma alteração na forma de processo 
e não perante uma alteração da competência dos tribunais tributários.

F) Perante as alterações introduzidas pela Lei de Orçamento do Estado para 2011, o incidente de 
verificação e graduação de créditos não foi simplesmente relegado para procedimento administrativo, 
o que aconteceu foi uma alteração da forma como judicialmente se solicita o controlo jurisdicional do 
incidente, que agora passa a ser através da reclamação das decisões do órgão de execução fiscal, ou 
seja verificou -se uma alteração da forma de processo.

G) Antes da entrada em vigor daquela lei a verificação e graduação de créditos era feita judicial-
mente agora é feita num procedimento tributário e judicialmente sindicada através da reclamação das 
decisões do órgão de execução fiscal.

H) Assim, face à ausência de norma transitória, e face ao facto de a alteração do
Orçamento do Estado para 2011 preconizar uma alteração da forma de processo e não uma al-

teração na competência dos tribunais, para a apreciação da verificação de créditos, a norma a aplicar 
à presente situação seria a norma do artigo 142.º n.º 2 do CPC, por força da alínea e) do artigo 2.º do 
CPPT e não a norma do artigo 64.º do CPC.

I) Pelo que os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar a tramitar e a proferir decisão 
nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes em 01.01.2011.

J) Face ao ora invocado deverá o douto despacho recorrido ser anulado e substituído por nova 
decisão que julgue o incidente de verificação e graduação de créditos.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
O processo de verificação e graduação de créditos foi autuado em 16 de Junho de 2008 (cf. 

fls. 1).
A decisão recorrida, a fls. 139 e segs. dos autos, aplicando o artigo 64 do Código de Processo 

Civil, determinou que, após trânsito em julgado do despacho, fossem os autos remetidos ao órgão de 
execução fiscal, para aí serem tramitados (cfr. decisão recorrida a fls. 143).

Como se vê a Fazenda Pública no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal discorda deste 
entendimento e alega que face à ausência de norma transitória, e face ao facto de a alteração do Or-
çamento do Estado para 2011 preconizar uma alteração da forma de processo e não uma alteração na 
competência dos tribunais, para a apreciação da verificação de créditos, a norma a aplicar à presente 
situação seria a norma do artigo 142.º n.º 2 do CPC, por força da alínea e) do artigo 2.º do CPPT e não 
a norma do artigo 64.º do CPC.

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

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

Trata -se de questão idêntica à que constituiu objecto de diversos e recentes acórdãos deste Su-
premo Tribunal Administrativo, nomeadamente os proferidos nos recursos nºs. 362/11 e 384/11, de 
6/7/2011, para cuja exaustiva fundamentação se remete e cuja decisão (no sentido de que as alterações 
legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação 
e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais, por força da norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que é subsidiariamente aplicável ao 
contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do CPPT, continuam a seguir a forma processual 
vigente à data da sua instauração), também aqui se acolhe, por com essas fundamentação e decisão 
concordarmos integralmente, o que conduz à procedência do presente recurso.

Jurisprudência esta que, aliás, foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal 
Administrativo, dos quais destacamos, por mais recentes, os acórdãos 686/11, de 12.01.2012, 637/11, 
de 26.10.2011, 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, e 597/11, 510/11, 500/11, 393/11, 499/11, 
361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011.

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

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

Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

O recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA é admissível no âmbito do 
contencioso tributário.

Atenta a natureza excepcional desse recurso (quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito), não se verificam tais pressupostos se as questões 
suscitadas respeitam a alegado erro no confronto entre a aplicação e interpretação 
dos artigos 690.º -A e 712.º, ambos do CPC e a erro de julgamento na interpretação 
das normas da LGT e do CIEC.

Processo n.º 357/12 -30.
Recorrente: Manuel Vieira & Companhia (Irmão) Sucessores, Lda.
Recorrido: Director -Geral das Alfândegas.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Manuel Vieira & Companhia (Irmãos) Sucessores, Lda. vem interpor recurso de revista excep-

cional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Sul em 14/12/2011 (constante de fls. 285 a 304), no recurso que aí correu termos sob o n.º 02336/08.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – O art. 690º -A CPC, no arco normativo dos seus números, e no entendimento interpretativo 

 - aplicativo que lhe foi dado no acórdão recorrido, infringe o princípio do duplo grau de recurso em 
matéria da facto, garantia constitucional do acesso ao direito, prevista no art. 20º CRP, que contradiz.

II – Por isso mesmo, o acórdão recorrido deve ser revogado para devolução à 2ª Instância do juízo 
crítico sobre a matéria de facto mal julgada, segundo o entendimento da minuta do recurso interposto 
pela recorrente, para o Tribunal Central Administrativo do Sul.

III – A não ser entendido assim, então, é proibido o aditamento à matéria de facto dada como 
provada na 1ª Instância de quaisquer das circunstâncias almejadas pelo acórdão recorrido.

IV – Neste particular, o acórdão é nulo por excesso de pronúncia, em prejuízo da recorrente, visto 
o art. 668º/1/d CPC.

V – Com efeito, não obstante a 1ª Instância não ter dado como provado factos que integrem a 
culpa da recorrente, os factos aditados podem em certa medida ser suficientes para a caracterizar, prin-
cipalmente no que diz respeito ao inciso: [a recorrente] embora tivesse conhecimento de que o estatuto 
de operador registado da Sociedade Destilação e Comércio, Lda., se encontrava revogado, continuou 
a proceder a introduções no consumo [de álcool etílico] em seu nome.

VI – E sem a prova da culpa, por se tratar, nesta causa, da aplicação de direito sancionatório, impõe-
-se a absolvição, porque a culpa, ou a prova da culpa pelo adversário, são notas estruturais decorrentes 
da conjugação do art. 1º com o art. 32º/10 da CRP.

VII – Assim, um entendimento em contrariedade do que acima fica exposto dos arts. 3º/1, 7º, 56º 
CIEC e art. 35º e 44º LGT, torna o segmento normativo inconstitucional, por infracção das normas da 
Lei Fundamental citadas.
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VIII – Infracção da Constituição que se continua, no entendimento aplicativo que o acórdão re-
corrido fez do art. 8º CIEC, erigido em norma de incidência de imposto, quando não foi editada com 
a intencionalidade exigida no art. 103º da C.R.P

IX – Por fim, a circunstância de as DIC terem sido validadas no sistema computacional da DGA, 
construído para supervisão tributária, faz incorrer o acórdão recorrido na insuficiência da matéria 
provada para a boa decisão da causa, porquanto se traduz numa prática de abuso de direito de venire 
contra factum proprium.

X – Inibe os efeitos jurídicos induzidos, pelo que, na economia decisória do acórdão recorrido, 
deve ser oposta contra a confirmação da sentença de 1ª Instância.

XI – A cadeia de todos estes argumentos implica a relevância do problema posto no presente 
recurso e que faz recair o caso no âmbito e alcance do art. 150º/1 CPTA.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Admitindo que tenha sido dada “vista” para suscitar questões relativas à regularidade da instância 

ou que obstem ao conhecimento do recurso de revista que se mostra interposto no processo em referên-
cia, apesar do mesmo ser já novo (posterior a 15 -9 -97, data até à qual é aplicável o regime decorrente 
do art. 121º do E.T.A.F. de 1984), dir -se -á o seguinte:

1. É certo que o dito recurso apenas está expressamente previsto ser interposto de acórdãos pro-
feridos pelos tribunais centrais administrativos em sede de jurisdição administrativa, como claramente 
resulta da inexistência no contencioso tributário de norma paralela à constante do art. 24º n.º 2 do 
E.T.A.F. de 2002.

2. Contudo, não repugna que o mesmo seja de apreciar como de revista, conforme, aliás, é actu-
almente jurisprudência dominante (1 Assim em vários acórdãos proferidos após os de 4 -10 -2006 e de 
29 -11 -06, nos processos 729/06 e 584/06, acessíveis em www.dgsi.pt e que Jorge Sousa, em C.P.P.T. 
an. e com., vol. IV, 6ª ed., p. 412.).

3. Tendo o mesmo sido distribuído na espécie 1ª, e não sendo de colocar propriamente uma ques-
tão de competência, é de configurar uma questão de distribuição em espécie própria, a criar a partir do 
previsto ainda no art. 26º alínea h) do E.T.A.F (2 Assim, Antunes Varela, Miguel Beleza e Sampaio e 
Nora, em Manual de Processo Civil, 2.ª reimp, p.297.).

4. Certo é que a apreciação preliminar do mesmo deverá ter lugar por uma composição de 3 juízes 
mais antigos da Secção do Contencioso Tributário do S.T.A., adaptando -se o que se encontra previsto 
no art. 150º n.º 5 do C.P.T.A, quanto ao contencioso administrativo.

5. Acresce referir que o presente recurso não parece convertível em recurso por oposição de 
acórdãos, nem especificamente no tipo previsto no n.º 5 do art. 280º do C.P.P.T., os quais podem visar 
objectivos semelhantes ao de revista que se mostra interposto.

6. Entende -se não ser de emitir, pelo menos, por ora, pronúncia quanto ao mérito do recurso, o 
que é de aferir face aos interesses em jogo, o que, aliás, no tipo de recursos em que o mesmo se insere 
apenas se encontrar previsto por notificação, nos termos do art. 146º n.º 1, disposição que parece ser 
também de adaptar em termos de uma eventual pronúncia para esse efeito só dever ter lugar subse-
quentemente.

7. Concluindo, sendo apenas de proceder à apreciação preliminar do recurso interposto nos termos 
dos pontos 3 e 4 que antecedem, relega -se para momento posterior a eventual emissão de parecer de 
fundo.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes, tendo os especificados na alínea I) 

sido aditados, pelo acórdão recorrido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art. 712º do CPC:
A. A impugnante tem sede em Lapas – Torres Novas e o NIF 501 048 251, detém o estatuto 

económico de Produtor e aduaneiro/fiscal de Depositário Autorizado, dedica -se à actividade com o 
código n.º 159 e designação de Indústria de bebidas, com entrepostos do tipo FP02 n.º 399101070 e 
FA02 n.º 39915946, tudo conforme consta de fls. 38 dos autos e não contestado.

B. No âmbito da acção inspectiva levada a efeito pela Direcção Geral de Alfândegas e de Impos-
tos sobre o Consumo – Alfândega de Peniche, efectuada em 12/05/2005, «(…) que teve como objecto 
a recolha de informações sobre o então operador registado “Sociedade de Destilação e Comércio, 
Lda.”» – cfr. fls. 26 dos autos.

C. A “Sociedade de Destilação e Comércio, Lda.”, constitui -se operador registado em 13 de Abril 
de 1995, com o NIEC n.º 2500985219, tendo este estatuto sido cancelado em 18/10/2002, situação de 
que a empresa teve conhecimento por ofício da Alfândega de Peniche n.º 7961 de 25/10/2002 – cfr. 
fls. 27 e 28 dos autos, não contestado.

D. A “Sociedade de Destilação e Comércio, Lda.”, é uma empresa intermediária e distribuidora, 
vocacionada na área estritamente comercial – cfr. resulta da petição inicial e da prova testemunhal.
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E. A Impugnante – Operador n.º 1501048251 –, com o n.º de EF 39910170., forneceu álcool etílico, 
com isenção de IABA, à “Sociedade de Destilação e Comércio, Lda.” no período que decorreu entre 
14/11/2002 e 04/06/2003, conforme das Declarações de Introdução no Consumo (DIC’s) de fls. 61 a 
126 dos autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidas.

F. De fls. 25 a 32 dos autos, conforme doc.1 junto à petição inicial, consta cópia da carta diri-
gida pela Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo – Alfândega 
de Peniche, à aqui impugnante, datada de 07/10/2005, acusando a recepção do exercício do direito 
de audição e dando conta da manutenção do acto de liquidação do imposto e juros no montante de € 
726.430,88, com os fundamentos que especifica nos pontos 1 a 31 que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos.

G. Por carta registada com aviso de recepção e datada de 26/01/2006, foi dado conta à aqui Im-
pugnante, pela Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo – Alfândega 
de Peniche, da resposta que recaiu sobre a Reclamação Graciosa por si apresentada – cfr. fls. 33 e 34 
dos autos.

H. A presente impugnação foi deduzida a 14/02/2006, conforme carimbo aposto no campo superior 
direito da 1ª página da petição inicial.

I) Os fundamentos, dados por reproduzidos na alínea F), são: «
1  - Realizou -se uma Acção de Natureza Fiscalizadora, levado a cabo pelos funcionários aduaneiros 

da Alfândega de Peniche, no dia 12 de Maio de 2005, à empresa “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., 
Lda”, que teve como objectivo a recolha de informações sobre o então operador registado “Sociedade 
de Destilação e Comércio, Lda.”

2  - A empresa “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda”, contribuinte fiscal n.º 501048251, tem 
a sua sede na Rua Borga., Lapas – 113 Lapas, Torres Novas.

3  - Constitui -se como “Depositário Autorizado”, junto da Direcção Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo, em 1 de Janeiro de 1993, sobre o NEIC 1501048251, com au-
torização para as categorias 5001, 6003 e 6004, era titular de um entreposto fiscal de produção com o 
n.º 39910170, e de dois entrepostos fiscais de armazenagem nºs. 39010189 e 39915946.

4  - Estando assim sujeita ao regime geral de produção, detenção, circulação e controlo dos pro-
dutos sujeitos a impostos especiais sobre o consumo, de acordo com o Código dos Impostos Especiais 
de Consumo, aprovado pelo Decreto  - Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro.

5  - Os entrepostos fiscais de armazenagem nºs. 39910189 e 39915946, foram cancelados respec-
tivamente em 15/07/2004 e 31/08/2000. (Junto ao processo a folhas n.º 20 a 21).

6  - Desde 1 de Maio de 2005, o entreposto fiscal de produção com o n.º 39910170, passou a ter o 
n.º PT 50104825101, com autorização para as categorias 5001, 6003 e 6004 e o número de Depositário 
Autorizado passou a ser o PT01501048251 (Junto ao processo a folhas n.º 22).

7  - A empresa “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda”, tem como actividade a produção e 
comercialização de álcool etílico não vínico.

8  - Na prossecução dos objectivos foi utilizada a seguinte metodologia:
Identificar o local onde funcionou o operador económico, “Sociedade de Destilação de Comércio, 

Lda.” Encontra -se encerrada, tendo beneficiado do estatuto de operador registado no período compre-
endido entre 13/04/1995 e 18/10/2002.

Certificar a existência das DIC’s por apurar da firma “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs. Lda”, 
correlativas com os anos de Novembro / Dezembro de 2002 e o 1º Semestre de 2003, das introduções 
no consumo feitas a favor da “Sociedade de Destilação e Comércio, Lda.”

9  - A “Sociedade de Destilação e Comércio Lda.” constituiu -se como operador registado em 13 
de Abril de 1995, com o NIEC n.º 2500985219, aplicando -se a lei no tempo, ficou obrigado a receber 
no exercício da sua profissão, produtos provenientes de outros Estados Membros sujeitos a IEC’s, em 
regime de suspensão, não podendo contudo, deter nem expedir os produtos neste regime, é o que resulta 
da própria definição do art. 3º do Decreto  - Lei n.º 52/93, de 26 de Fevereiro, definição esta, retomada 
no art. 28º do presente Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), aprovado pelo Decreto 
 - Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro.

10  - A “Sociedade de Destilação e Comércio, Lda.” (S.D.C.), funcionou em tempo nas instalações 
da empresa “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”.

11  - A “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”, é um dos sócios da empresa “Sociedade de 
Destilação e Comércio, Lda.” (Junto ao processo a folhas n.º 23 a 25).

12  - A “S.D.C.” adquiria álcool à firma “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”, sediada em 
território nacional, cujo sócio -gerente é o mesmo da “Sociedade Destilação e Comércio, Lda.”.

13  - Em 18 de Outubro de 2002, foi cancelado o estatuto de operador registado, tendo sido a 
empresa “Sociedade Destilação e Comércio, Lda.”, notificada da revogação, através do nosso ofício 
n.º 7961, de 25 de Outubro de 2002. (Junto ao processo a folhas n.º 28)
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14  - No decurso da acção realizada em 12/05/2005, à firma “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., 
Lda.”, local onde funcionou o operador registado “Sociedade Destilação e Comércio, Lda.” foram esta-
belecidas conversações conforme o explanado no relatório da acção, cuja transcrição aqui se reproduz:

 - “O Sr. Eng.º Ruivo Simões., o qual nada disse, por desconhecer a situação;”
 - “O Sr. Professor Vassalo, então gerente da sociedade visada, ficou estupefacto, quando reiteramos 

que as Dic’s, objecto da acção dizem respeito a introduções realizadas após o cancelamento do referido 
estatuto, o qual ocorreu a 18/10/2002.”

 - “O Sr. Duarte Simões, diz estar ao corrente da situação, no entanto, mostrou -se pouco receptivo, 
pelo que foi o mesmo informado de que se iria proceder à afectação das Dic’s ao sector da Conferência 
Final desta Alfândega, cujo sector procederá à notificação da respectiva dívida;”

15  - Verificou -se que as Dic’s por apurar, dizem respeito aos meses de Novembro/Dezembro de 
2002 e 1.º Semestre de 2003.

16  - A empresa “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”, embora tendo conhecimento de que 
o estatuto do operador registado “Sociedade Destilação e Comércio, Lda.”, se encontrava revogado, 
continuou a proceder a introduções no consumo em seu nome.

17  - O operador “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”, sabendo de que por inerência do 
conteúdo do estatuto de operador registado, este não podia recepcionar produtos nacionais, uma vez 
que só pode “receber produtos provenientes de outro Estado -Membro sujeitos a imposto, em regime 
de suspensão, não podendo, contudo, armazenar nem expedir os produtos nesse regime”.

18  - Face ao exposto procedeu -se ao apuramento das Dic’s.
19  - O Imposto Especial de Consumo, relativo aos produtos adquiridos não foi liquidado e pago, 

conforme o estabelecido nos arts. 7º, 8º e 9º do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (CIEC), 
aprovado pelo Decreto -Lei 566/99, de 22 de Dezembro.

20  - A “Manuel Vieira & Cª. (Irmão), Sucrs., Lda.”, é sujeito passivo de imposto especial de 
consumo, nos termos do estipulado no n.º 1 do art. 3º do CIEC. “São sujeitos passivos dos impostos 
especiais de consumo o depositário autorizado, o operador registado, o operador não registado e o 
representante fiscal”.

21  - De acordo com o disposto no art. 7 do referido Código, o imposto é exigível no momento 
da introdução ao consumo, e a taxa de imposto a aplicar é a que estiver em vigor na data da sua exi-
gibilidade.

21.1  - A taxa de Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA), aplicável, é a taxa em 
vigor em:

a) 21/11/2002 a 30/12/2002
 - 8,5903 Euros por litro  - de Álcool.
b) 28/01/2003 a 04/06/2003
 - 8,8051 Euros por Litro  - de Álcool.
22  - Nos termos do art. 56º do CIEC, o valor do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas 

(IABA), em falta decorre do cálculo do total de álcool contido, na base dos 100%, vezes a taxa de IABA 
aplicável nos termos do n.º 2 do art. 57º do CIEC.

23  - Tendo -se apurado o valor de Eur.: 649.826,11 € (seiscentos a quarenta e nove mil, oitocen-
tos e vinte e sete euros e onze cêntimos), referentes a Imposto sobre o álcool e as Bebidas Alcoólicas 
(IABA). (Anexo I  - páginas n.º 1 a 7).

24  - Ao valor do IABA apurado, acrescem os respectivos juros compensatórios (JC), de acordo 
com o art. 35º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto -Lei n.º 397/98 de 17 de Dezembro.

a) Taxa a aplicar de 21 de Novembro de 2002 a 30 de Abril de 2003 – 7%
b) Taxa a aplicar de 1 de Maio de 2003 a 14 de Agosto de 2003 – 4 %
25  - O apuramento do terminus do prazo de contabilização dos juros compensatórios foi efectuado 

de acordo com o preceituado no n.º 7 do art. 35º da LGT.
26  - Ao valor de IABA apurado acresce o montante de Eur: 76.604,77 € (setenta e seis mil, seis-

centos e quatro euros e setenta e sete cêntimos), respeitante a Juros Compensatórios (JC). (Anexo II 
 - páginas n.º 1 a 7).

27  - A dívida ascende na sua totalidade a Eur.: 726.430,88 € (setecentos e vinte e seis mil, qua-
trocentos e trinta euros e oitenta e oito cêntimos), sendo Eur.: 649.826,11 € (seiscentos e quarenta e 
nove mil, oitocentos e vinte e seis euros), referentes a Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, 
(IABA) e Eur.: 76.604,77 € (setenta e seis mil, seiscentos e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 
referentes a Juros Compensatórios (JC).

28  - O não pagamento dentro do prazo implica a cobrança de juros de mora à taxa de 1% por mês 
de calendário ou fracção, ao abrigo do art. 44º da LGT, conjugado com o art. 3º do Decreto -Lei n.º 73/99, 
de 16 de Março, bem como, o envio de certidão de dívida aos Serviços de Finanças territorialmente 
competentes para efectuar a cobrança coerciva.
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29  - Caso o pagamento seja efectuado através de cheque, deverá o mesmo ser visado e emitido à 
ordem da Direcção Geral do Tesouro, por ATM ou em numerário terá que ser efectuado na Tesouraria 
desta Alfândega.

30  - Deste acto poderá ser solicitada revisão do acto tributário de acordo com o disposto no 
art. 78º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, ser 
apresentada reclamação graciosa no âmbito do art. 68º e 70º do Código do Procedimento e do Processo 
Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99 de 26 de Outubro, recurso hierárquico no 
prazo de 30 dias a contar da notificação, sem efeito suspensivo, para o Director Geral das Alfândegas 
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (art. 66º e 67º do CPPT), ou Impugnação Judicial para o 
Tribunal Administrativo e Fiscal, no prazo de 90 dias contados a partir do termo do prazo para o paga-
mento voluntário (nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 102º do CPPT).

31  - O Processo poderá ser consultado pelos interessados durante o período normal de funciona-
mento (9h às 12.30h e 14h às 17.30h), conforme estipulado no n.º 2 do art. 101º do Código de Proce-
dimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto  - Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro. (…).»

3.1. Como salienta o MP, não tem sido unanimemente aceite a admissibilidade deste recurso 
previsto no art. 150º do CPTA em sede de contencioso tributário.

A inadmissibilidade deste recurso em contencioso tributário tem sido sustentada por alguma dou-
trina: desde logo, pelo Prof. Casalta Nabais (1) que conclui pela inadmissibilidade face à circunstância 
de o art. 26º do ETAF (aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19/2 e em vigor desde 1/1/2004) não conter 
norma de teor idêntico à do n.º 2 do seu art. 24º (que inclui na competência da Secção de Contencioso 
Administrativo do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção 
de Contencioso Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos 
de Círculo), sendo que a remissão genérica do art. 2º, alínea e) do CPPT, não constitui apoio suficiente 
para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do recurso de revista excepcional 
previsto no mencionado art. 150º do CPTA; e também o Cons. Lopes de Sousa se pronuncia pela inad-
missibilidade deste recurso em sede de contencioso tributário (2);

A nível jurisprudencial, não obstante a anterior jurisprudência constante, por exemplo, dos acs. 
desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 27/9/05, rec. n.º 489/05, de 18/4/2007, rec. n.º 097/07 
e de 16/1/08, rec. n.º 0564/07 (que afirmava a inadmissibilidade do recurso com base no disposto no 
n.º 1 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, segundo o qual as disposições do CPTA não se aplicam aos 
processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não são aplicáveis aos 
processos pendentes as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência 
da legislação anterior), a jurisprudência mais recente e maioritária deste mesmo Tribunal consolidou -se 
no sentido de que é admissível no contencioso tributário este recurso excepcional de revista previsto no 
art. 150º do CPTA (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do STA, de 4/10/2006, rec. n.º 854/06; 
de 29/11/2006, rec. n.º 729/06; de 12/12/2006, rec. n.º 584/06; de 30/5/2007, rec. n.º 257/07; de 
30/5/2007, rec. n.º 285/07; de 2/7/2008, rec. n.º 173/08, de 14/7/2008, rec. n.º 0410/08, de 16/11/2011, 
rec. n.º 0740/11, de 14/12/2011, rec. n.º 01075/11, de 12/1/2012, rec. n.º 0899/11, de 12/1/2012, rec. 
n.º 01139/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e 
de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12).

3.2. Em termos de fundamentação para a admissibilidade do recurso escreve -se, por exemplo, no 
referenciado ac. de 14/7/08, no rec. n.º 0410/08:

«Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF 
e CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos 

pela Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do arti-

go 284º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.
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Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso».
3.3. Ora, porque, pese embora a doutrina referenciada, não vislumbramos razões para divergir deste 

citado entendimento jurisprudencial maioritário, é de concluir que o recurso de revista excepcional, 
previsto no art. 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário.

4.1. Vejamos, então, se o recurso assim interposto pela recorrente é admissível, agora face aos 
pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

Ora, interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso.

Com efeito, como se escreve no acórdão de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tribunal também 
tem «acentuado repetidamente ― cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo, 
de 24/5/ 2005, rec. n.º 579/05 ― que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, “quer pela sua 
estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica me-
dida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas 
discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse 
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da con-
trovérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, 
num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação 
do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica 
ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”. Cf. tudo o que vem de ser dito no 
acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, proferido no recurso n.º 296/10.»

Ou seja, a admissão deste recurso depende (i) da necessidade de apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e (ii) de a apreciação do 
recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

A relevância jurídica deve reconduzir -se a uma relevância prática (e não meramente teórica) 
que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da 
própria revista em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites 
da situação singular e a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em 
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causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativa-
mente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão igualmente extravasa os limites 
do caso concreto das partes envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que 
reflexamente, a existência de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em 
causa matéria particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário. Quanto ao requisito 
da melhor aplicação do direito, há -de o mesmo resultar da possibilidade de repetição, num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do STA, de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, 
rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 
237/12 e 284/12, acima já citados).

Isto é, «a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.»

4.2. No caso presente, o acórdão recorrido, começando por apreciar a alegada nulidade, por 
omissão de pronúncia, da sentença recorrida, por ter omitido e não apreciado determinada factualidade 
e ter esquecido questão fundamento da liquidação impugnada, julgou improcedente a arguição de tal 
nulidade, apreciou, em seguida os erros de julgamento que a recorrente também imputara à sentença: 
erros de julgamento em matéria de facto e erros de julgamento em matéria de direito.

E quanto ao primeiro (erro de julgamento de facto), o acórdão, sublinhando a crítica que a recor-
rente dirigiu ao julgamento da matéria de facto efectivado em 1ª instância, considerou:

 - que, por um lado, não é legalmente admissível a pretensão de ser julgada provada e aditada ao 
rol dos factos assentes a factualidade discriminada em diversas subalíneas de pontos das alegações pro-
duzidas pela recorrente, uma vez que, a par da irrelevância da prova documental, a recorrente também 
não havia cumprido o ónus da indicação, em conformidade com o exigido pelo n.º 2 do art. 690º -A do 
CPC, dos depoimentos em que se apoia para imputar errado julgamento à sentença recorrida, quando 
não fixou como provada a factualidade questionada, sendo que a possibilidade conferida pelo n.º 3 do 
art. 712º do CPC não permite ultrapassar tal conclusão, porque, além do mais, a renovação da prova 
produzida em 1ª instância pressupõe a correcta impugnação do julgamento factual aí consumado;

 - que, por outro lado, por se perspectivar poder vir a ter interesse para a decisão, ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 712º do CPC, deviam ser aditados aos factos dados como provados 
na sentença, os ora constantes da alínea I da matéria provada.

Quanto ao erro de julgamento de direito, o acórdão, elencando as questões suscitadas pela recorrente 
(que a Alfândega de Peniche fundamentou erradamente de direito a liquidação impugnada, relativamente 
a aspectos relacionados com o preenchimento do formulário das DIC e erro, por parte da sentença, na 
interpretação e aplicação do Direito, com violação do princípio constitucional da legalidade) julgou -as 
improcedentes, considerando, nomeadamente no que se refere às mencionadas DIC, que com respeito 
a transacções efectuadas nos anos de 2002 e 2003, havia lugar ao preenchimento daquelas e o teor 
destas, por imperativo legal, certificava, não só, a concreta introdução no consumo, como a identidade 
do destinatário dos produtos envolvidos, realidades que, na falta de prova concludente da respectiva 
desconformidade, se têm de aceitar e fazer relevar, nos estritos moldes do, aí, registado.

4.3. Ora, do que decorre das Conclusões do recurso, a recorrente justifica, por sua vez, a requerida 
revista para melhor aplicação do direito alegando que:

 - O art. 690º -A CPC no entendimento interpretativo que lhe foi dado no acórdão recorrido, infringe 
o princípio do duplo grau de recurso em matéria da facto e contradiz a garantia constitucional do acesso 
ao direito, prevista no art. 20º CRP, pelo que deve ser revogado, para devolução à 2ª Instância do juízo 
crítico sobre a matéria de facto mal julgada.

 - A não ser entendido assim, então, é proibido o aditamento à matéria de facto dada como provada 
na 1ª Instância de quaisquer das circunstâncias almejadas pelo acórdão recorrido, sendo que, neste 
particular, o acórdão é nulo por excesso de pronúncia, em prejuízo da recorrente, visto o art. 668º/1/d 
CPC, uma vez que, não obstante a 1ª Instância não ter dado como provado factos que integrem a culpa 
da recorrente, os factos aditados podem em certa medida ser suficientes para a caracterizar, apesar 
de, sem a prova da culpa, por se tratar, nesta causa, da aplicação de direito sancionatório, se impor a 
absolvição, porque a culpa, ou a prova da culpa pelo adversário, são notas estruturais decorrentes da 
conjugação do art. 1º com o art. 32º/10 da CRP.

 - Assim, um entendimento em contrariedade do que acima fica exposto dos arts. 3º/1, 7º, 56º CIEC 
e art. 35º e 44º LGT, torna o segmento normativo inconstitucional, por infracção das citadas normas 
da CRP, infracção que se continua no entendimento que o acórdão recorrido fez do art. 8º CIEC, eri-
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gido em norma de incidência de imposto, quando não foi editada com a intencionalidade exigida no 
art. 103º da C.R.P.

 - Por fim, a circunstância de as DIC terem sido validadas no sistema computacional da DGA, 
construído para supervisão tributária, faz incorrer o acórdão recorrido na insuficiência da matéria 
provada para a boa decisão da causa, porquanto se traduz numa prática de abuso de direito de venire 
contra factum proprium.

 - E a cadeia de todos estes argumentos implica a relevância do problema posto no presente recurso 
e fá -lo recair o caso no âmbito e alcance do art. 150º/1 do CPTA.

4.4. Porém, face ao assim alegado, afigura -se -nos que não se verificam os pressupostos legais da 
admissibilidade do presente recurso.

Trata -se de um recurso que tem, como já se referiu, carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais acima enunciados, não bastando, pois, invocar 
a violação de certas normas por parte do acórdão recorrido, antes sendo necessário que o recorrente 
alegue e demonstre os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos 
deste STA de 2/3/2006, de 23/3/06 e de 27/4/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 
183/06, 245/06, 372/06 e 333/06.

E não deve esquecer -se, que, como se disse, o que em primeira linha está em causa no recurso 
excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, ou seja, não é a eliminação da 
nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito 
ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, 
ditos ordinários.

Ora, atentando no decidido pelo acórdão recorrido e no ora alegado pela recorrente, não vemos 
que estejam verificados os ditos pressupostos da revista excepcional.

E apesar de na Conclusão XI do recurso a recorrente alegar que é a cadeia de todos os argumen-
tos constantes das Conclusões anteriores que implica a relevância do problema colocado no presente 
recurso, em termos de o fazer recair no âmbito e alcance do n.º 1 do art. 150º do CPTA, não se vê 
que assim seja. Com efeito, quer a questão atinente ao ónus imposto pelo art. 690º -A do CPC a quem 
recorre da decisão de facto, quer a questão relativa à possibilidade legal de a decisão do tribunal 
de 1ª instância sobre a matéria de facto poder ser alterada pelo tribunal de recurso, se do processo 
constarem todos os elementos de prova que serviram de base à decisão sobre os pontos da matéria 
de facto em causa (1º segmento da alínea a) do n.º 1 do art. 712º do CPC), quer as restantes questões 
atinentes à interpretação das normas da LGT e do CIEC, são questões que, além de implicarem, desde 
logo, apreciação da matéria de facto, também respeitam ao caso concreto e, até, ao princípio da livre 
apreciação da prova, não apresentando uma relevância jurídica ou social que se revista de importância 
fundamental.

Aliás, relativamente à questão do alegado erro no confronto entre a aplicação e interpretação 
dos arts. 690º -A e 712º, ambos do CPC, deve referir -se que o acórdão recorrido não aditou qualquer 
matéria de facto, antes se limitando, a explicitar o que a 1ª instância já julgara provado na alínea F) 
do Probatório. Com efeito nesta alínea F) deram -se por reproduzidos os fundamentos especificados 
nos pontos 1 a 31 da carta de notificação remetida à recorrente e a alínea I), aditada pelo acórdão 
recorrido, limita -se, por sua vez, a explicitar quais são esses fundamentos dados por reproduzidos 
na alínea F). Portanto, em rigor, nada foi aditado ao Probatório anteriormente fixado na sentença de 
1ª instância.

Por isso, em última análise, o que nesta alegação se vislumbra é, ainda, a reapreciação da matéria 
factual (que não cabe no âmbito deste recurso) questão que não assume, portanto, a relevância jurídica 
e social invocada.

5.5. Por outro lado, também não está em causa a obtenção de uma melhor aplicação do direito 
no sentido de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros a exigirem uma 
definição abstracta do direito aplicável, uma vez que, atenta a singularidade das provas, não é de prever 
que casos idênticos ao dos autos possam vir a repetir -se em número indeterminado de casos futuros.

6. Conclui -se, assim, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos no próprio 
art. 150º, n.º 1 do CPTA, para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) (Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - Janeiro/Fevereiro de 2007, p.13.)
(2) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora, 

2011, anotação V -37 -a) ao art. 279º, p. 390.) 
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 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Falta de notificação do mandatário. Nulidade processual. Arguição. Erro na forma 
de processo. Tempestividade.

Sumário:

 I — A falta de notificação das decisões proferida pelo órgão da execução fiscal ao 
mandatário legalmente constituído pela exequente CGD é susceptível de constituir 
uma nulidade processual do processo de execução fiscal caso essa omissão possa 
ter influência no exame ou na decisão da causa.

 II — A arguição de nulidades processuais cometidas no processo de execução fiscal 
deve ser dirigida e conhecida pelo órgão da execução, cabendo da respectiva de-
cisão reclamação para Tribunal nos termos do disposto nos artigos 276.º e segs. 
do CPPT.

 III — Ocorrendo erro na forma do processo, constitui um poder/dever vinculado do juiz 
a convolação do processo na forma processual adequada (artigos 98.º n.º 4 do 
CPPT e 97.º n.º 3 da LGT), que somente pode ser afastado quando a convolação 
se mostre inviável perante a inidoneidade da petição inicial, a manifesta impro-
cedência da pretensão ou a extemporaneidade da petição em função do meio 
processual adequado.

 IV — O prazo para arguir nulidades processuais de actos a que o mandatário não as-
sistiu é o de 10 dias a contar do dia em que, depois de cometida a nulidade, ele 
haja intervindo em algum acto praticado no processo ou haja sido notificado para 
qualquer termo dele (embora neste último caso só quando deva presumir -se que 
então tomou conhecimento da nulidade ou quando dela pudesse conhecer, agindo 
com a devida diligência), tudo em conformidade com o disposto no artigo 205.º 
do CPC, razão por que esse prazo não pode iniciar -se com a notificação de actos 
processuais à parte, mas tão só com a notificação ao seu mandatário judicial.

Processo n.º 409/12 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, a fls. 57 a 64 dos autos, 
de improcedência da reclamação que, na qualidade de exequente, apresentou contra a decisão do órgão 
da execução fiscal que determinou a restituição ao executado da quantia de € 22.419,87, arguindo a 
nulidade processual cometida no processo de execução por omissão de notificação ao seu mandatário 
judicial da decisão de extinção da execução e desta decisão de restituição, pedindo a anulação do pro-
cessado com o imediato retorno dessa quantia para os autos e o prosseguimento do processo executivo 
com a renovação da penhora de parte da pensão auferida pelo executado Leonardo Fernandes Leite até 
perfazer o montante da quantia ainda em dívida.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Em 09.08.2011 a Caixa Geral de Depósitos, S. A. apresentou reclamação do acto do órgão 

de execução fiscal ao abrigo do artigo 276.º e segs. do CPPT, mais arguindo as nulidades por falta de 
notificação.

2. Tendo ocorrido o incumprimento das obrigações emergentes do contrato celebrado entre a ora 
Recorrente e os aqui Recorridos, a CGD instaurou acção executiva e solicitou a penhora do imóvel que 
constitua a garantia desse empréstimo.

3. Ocorrida a venda judicial do imóvel em causa, foi o mesmo adjudicado pelo montante de Esc. 
10.110.000$00, sendo que, após liquidação, o Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos transferiu 
para a CGD o montante de Esc. 9.884.877$00 (€ 49.305,56).

4. À data da venda do imóvel (19.08.1999) a dívida correspondia ao montante de Esc. 11.554.501$00 
(€ 57.633,60), e uma vez aplicada a referida quantia de € 49.305,56, o empréstimo nunca poderia ter 
resultado liquidado.

5. Nessa conformidade, a CGD requereu o prosseguimento da execução.
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6. Para tanto, o supramencionado Serviço de Finanças ordenou a penhora da pensão auferida pelo 
Executado Leonardo Leite através da Caixa Geral de Aposentações (CGA).

7. Em 22.11.2007 a dívida cifrava -se em € 14.109,20, ao qual deveriam acrescer juros até efectivo 
e integral pagamento, nos termos do artigo 227.º do CPPT.

8. Foi transferida para a CGD a quantia de € 8.639,15, correspondentes a penhora da pensão do 
Executado, quantia, esta, que resultou manifestamente insuficiente para a liquidação da divida.

9. Ao analisar a listagem de transferências efectuadas em 15.12.2010 pela Direcção Geral dos 
Impostos para a CGD das verbas recuperadas pelos Serviços de Finanças nos processos em que a 
mesma é parte interessada, a CGD deparou -se com a circunstância atípica de subtracção da quantia de 
€ 22.419,87, devido a “restituição” unilateral desta verba ao Executado Leonardo Leite, por parte do 
Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos.

10. Tal verba (€ 22.419,87) é pertença da Recorrente, e tanto assim é que foi assim determinado 
pelo próprio Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos por decisão transitada em julgado. Mais, a 
referida verba foi aplicada pela CGD, em tempo útil, no empréstimo em execução.

11. Após a tomada de conhecimento da restituição do montante de € 22.419,87 aos Executados, 
em 03.12.2010, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) solicitou ao Serviço de Finanças de Arruda 
dos Vinhos que viesse aos autos informar qual a razão da referida restituição.

12. Assim o fez porque é incompreensível que o Serviço de Finanças tivesse restituído tal mon-
tante aos Executados, quando remanesciam valores em dívida à CGD, e fê -lo sem lhe prestar qualquer 
esclarecimento e sem disso a notificar (inclusivamente, não notificando o mandatário constituído).

13. A resposta que obteve não foi, certamente, aquela que conjecturava, uma vez que o Serviço 
de Finanças informou que o processo de execução fiscal em apreço se encontrava extinto por paga-
mento e, ainda, que os cálculos foram efectuados pelo sistema informático e considerados correctos, 
razão pela qual restituíram tal quantia aos Executados, por entenderem que haviam sido penhorados 
montantes em excesso.

14. Só então é que o Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos questionou a CGD acerca do 
montante que se encontrava em dívida (fax de 17.01.2011). Ao mesmo tempo que lhe deu conhecimento 
de que o processo se encontrava extinto!

15. A CGD não se pode conformar com uma decisão tomada à sua revelia, pois que não foi noti-
ficada e, assim, subtraindo -lhe qualquer hipótese de se pronunciar acerca do sucedido!

16. O Serviço de Finanças, não sendo parte legítima no processo, mas apenas um órgão de exe-
cução fiscal, fez -se substituir à ora Recorrente. O que é inaceitável e ilegal!

17. Conforme é dos autos e, designadamente, da Reclamação deduzida pela Exequente, não foi 
devidamente notificada na altura em que deveria ter sido, isto é aquando da decisão do Serviço de Fi-
nanças de Arruda dos Vinhos de extinguir o processo (pois que o Serviço de Finanças não é Exequente, 
e, antes, Órgão de Execução Fiscal  - o que é bem diferente).

18. Por um lado, procederam à restituição dos aludidos € 22.419,87 aos Executados, quantia esta 
que, por decisão transitada em julgado já havida sido atribuída à CGD. Por outro lado, consideraram 
extinta a execução por um pagamento integral que não existiu o que lesa gravemente os legítimos 
direitos e interesses da CGD.

19. Na reclamação do órgão de execução fiscal apresentada pela CGD foi arguida a nulidade por 
falta de notificação, designadamente das nulidades processuais por omissão e reguladas nos artigos 36.º 
e 40.º do CPPT, 195.º alínea a), 194.º. A) e 201.º n.º1, 2ª parte do CPC (ex vi do art. 2.º do CPPT).

20. Tais nulidades suscitadas pela Recorrente são invocadas e invocáveis a todo o tempo.
21. A omissão de notificação do mandatário constituído pela Exequente viola os arts. 59.º n.º 1 e 

n.º 2 do Dec. Lei 48953, de 05/04/1969, art. 156.º n.º 1 e n.º 4 do Dec. Lei 694/70, de 31 de Dezembro, 
art. 9.º n.º 5 do Dec. Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto e art. 253.º n.º 1 e 254.º do CPC.

22. Não tem o mandatário subscritor sequer conhecimento de que anterior mandatário tenha sido 
notificado da resposta da Representante da Fazenda Pública (RFP), tendo, inclusivamente, obtido aquela 
resposta directamente através de fax enviado pelos serviços deste tribunal, no passado dia 04.01.p.p., 
e não por outra qualquer forma legalmente prevista.

23. A falta de notificação de tais decisões, na pessoa do Mandatário legalmente constituído, acarreta 
nulidade processual por omissão, uma vez que tais omissões influem no exame ou na decisão da causa, 
lesam gravemente os interesses da CGD e privam a mesma do seu Direito Constitucional de Defesa. 
O que, a verificar -se, comprova um comportamento reiterado relativamente a omissão de notificações 
da aqui Recorrente, através dos mandatários que constitui, nos termos da lei, livremente.

24. Uma vez mais, o Tribunal a quo, não notificou o mandatário subscritor, constituído nos autos, da 
douta sentença proferida em 13.01.2012, tendo enviado tal notificação para a sede da ora Recorrente.

25. Assim, foi no estrito cumprimento e respeito pelos princípios e preceitos legais que a ora Re-
corrente reclamou de decisão do órgão de execução fiscal, nos termos do artigo 276.º do C.P.P.T., bem 
como assim que o seu Mandatário teve conhecimento, suscitou as nulidades supra enunciadas.
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26. É que, uma coisa é reclamar de um acto do órgão de execução fiscal e outra é suscitar nuli-
dades processuais.

27. A circunstância de os mesmos pedidos terem sido feitos através da mesma peça processual, 
podem compaginar soluções jurídicas tanto autónomas como relacionadas.

28. Pelo que, ao assim não ter considerado, a decisão em crise fez uma incorrecta interpretação e 
desadequada aplicação do direito, designadamente das citadas disposições legais, que violou, devendo 
por isso, ser revogada e substituída por outra que ordene a restituição do montante de € 22.419,87 à 
CGD, bem como o prosseguimento dos autos até final.

Nestes termos, e nos que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, dando provimento ao 
presente recurso, deve a douta sentença recorrida ser REVOGADA e, em consequência, ser substituída 
por outra que ordene a restituição do montante de € 22.419,87 à CGD, deferindo pedido de nulidade 
processual por falta de notificação, bem como o prosseguimento dos autos até final, e em consequência:

a) Ser declarada a nulidade da decisão do Órgão de execução fiscal que ordenou a restituição 
aos Executados da quantia de € 22.419,87, bem como de todo o processado posterior por omissão da 
notificação de tal decisão ao respectivo Mandatário;

b) Ser ordenada a imediata devolução aos autos, por parte dos Executados, da referida quantia 
de € 22.419,87, com a inerente transferência da mesma quantia para a aqui Recorrente para efeitos de 
imputação ao empréstimo;

c) Ser ordenada o prosseguimento dos autos de execução ate final.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

devia ser confirmada a sentença recorrida.
1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 

do processo, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A) Pelo Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 1473199301000071 para cobrança coerciva de dívidas à Caixa Geral de Depósitos no valor de 
5.790.494$00  - cf. fls. 44 e sg do PEF;

B) Em a Reclamante constituiu mandatário, procedendo a junção de procuração aos autos  - cf. 
fls. do PEF;

C) No âmbito de tal processo, foi penhorada e vendida a fracção autónoma que constituía a garantia 
do referido contrato de mútuo, cujo preço de venda no montante de € 50.428,47 (10.110.000$00) não 
foi suficiente para saldar a divida  - cf. fls. 95;

D) A requerimento da exequente a execução prosseguiu os seus termos, e em Janeiro de 2007 foi 
efectuada a penhora de contas bancárias e de 1/6 da pensão auferida pelo executado Leonardo Fernandes 
Leite  - cf. fls. 120 e 196 do PEF;

E) Em 20/10/2010, após levantamento da referida penhora, pelo Órgão da Execução Fiscal foi 
solicitado à Divisão de Gestão de Dívida Executiva, as diligências necessárias à tramitação do processo 
executivo em consonância com a conclusão de que “foi o referido processo objecto de análise minu-
ciosa sobre a instauração do mesmo, bem como de todos os pagamentos. Concluiu -se que os valores 
apresentados no SEFWEB, gestão global, bem como nos excessos estavam todos correctos, pelo que se 
solicita que o processo seja pago através da afectação do valor de € 2.688,00 e o executado reembolsado 
do excesso, no valor de 22.419,87, a fim de dar este processo por concluído. (...)” - cf. fls. 195 do PEF;

F) Através do fax n.º 2133, de 2/11/2010 foi a Caixa Geral de Depósitos, através da Direcção de 
Recuperação de Créditos, ao cuidado do Sr. José Quintela, informada de que o processo de execução 
fiscal identificado em A) se encontra extinto por pagamento, conforme notificação previamente emi-
tida em 19/10/2010 pelo Sistema Informático de Penhoras Automáticas (SIPA) da Direcção Geral de 
Impostos  - cf. fls. 203 e 196 do PEF;

G) Em 3/12/2010 a Reclamante através do Sr. José Quintela, a Direcção de Recuperação de Cré-
ditos  - DRC  - NRC 3  - Núcleo de Processo Tributário, solicitou informação sobre lista de transferência 
bancária n.º T 8025332706 a favor da CGD no dia 15/11/2010, sobre a razão da restituição do valor 
de € 22.419,87, invocando que a conta respeitante ao empréstimo em causa não se encontra liquidada 
 - cf. fls. 221 do PEF e de fls. 18 a 20 dos autos;

H) Em 17/1/2011 foi prestado o esclarecimento de que o valor restituído resultou dos cálculos 
efectuados pelos Sistema Informático conferidos e confirmados, através dos documentos de pagamento, 
solicitando informação à Reclamante sobre qual o montante que considera em dívida  - cf. fls. 226 do 
PEF e 21 dos autos;

I) A presente acção foi instaurada em 9/8/2011 - cf. fls. 4.
3. O presente recurso vem interposto da decisão proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, em 

13 de Janeiro de 2012, onde se julgou que apesar da comprovada falta de notificação ao mandatário da 
exequente das decisões proferidas em sede de execução fiscal constituírem omissão de uma formalidade 
prescrita na lei (art.º 40.º do CPPT), que é susceptível de produzir uma nulidade processual em con-
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formidade com o disposto no artigo 201.º do CPC, o certo é que a arguição de uma tal nulidade estava 
sujeita ao prazo de 10 dias «contados do dia, em que depois de cometida a nulidade, a parte veio em 
algum acto praticado no processo ou foi notificada para algum outro termo dele, com a particulari-
dade de, neste último caso, só quando deva presumir -se que então tomou conhecimento da nulidade ou 
quando dela pudesse conhecer, agindo com a devida diligência.». E estando provado que a exequente 
«foi notificada pela Administração Fiscal, através do seu Presidente do Conselho de Administração, 
da listagem de diversas quantias discriminadas por executados, montantes e tipo de movimentos, 
creditadas na conta bancária da Reclamante no dia 15/11/2010, listagem essa que integra também a 
indicação de ter sido efectuada a restituição de € 22.419,87 ao executado Leonardo Fernandes Leite» e 
que a mesma exequente «através do Sr. José Paulo Quintela, da Direcção de Recuperação de Créditos 
 - DRCNRC 3  - Núcleo Processo Tributário  - solicitou esclarecimentos, identificando o executado, bem 
como o processo de execução fiscal referido em A) dos factos assentes. Em 17/1/2011, via fax, foram 
prestados tais esclarecimentos», conclui -se que a arguição era intempestiva, por se encontrar ultrapas-
sado o prazo de 10 dias após a prestação dos esclarecimentos solicitados pela exequente.

Neste contexto, julgou -se que apesar de ocorrer erro na forma de processo – por as nulidades 
processuais deverem ser arguidas perante o órgão da execução fiscal e não suscitadas directamente no 
Tribunal através de reclamação  - aquela intempestividade inviabilizava a convolação na forma proces-
sual adequada «porque tal aproveitamento redundaria em acto inútil, que o tribunal tem de se abster 
de praticar (cf. art.º 98.º, n.º 4 do CPPT e art.º 137.º, n.º 1 do CPC)».

Neste recurso, a Reclamante, ora Recorrente, invoca o erro de julgamento em matéria de direito 
cometido na sentença, essencialmente porque, na sua óptica, face à constituição de mandatário pela 
exequente, se impunha a notificação a este (e não à própria parte) das decisões proferidas na execução 
fiscal, traduzindo a omissão dessa notificação violação do disposto no art.º 59.º n.º 1 e n.º 2 do Dec. Lei 
48953, de 05/04/1969, no art.º 156.º n.º 1 e n.º 4 do Dec. Lei 694/70, de 31 de Dezembro, no art.º 9.º 
n.º 5 do Dec. Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto e no art.º 253.º n.º 1 e 254.º do CPC. E porque o manda-
tário legalmente constituído nunca foi notificado da decisão de extinção da execução e da decisão de 
restituição ao executado da quantia que o Serviço de Finanças considerou cobrado em excesso, ocorre 
uma irregularidade processual com influência no exame ou na decisão da causa, lesiva dos interesses 
da CGD, na medida em que a priva do seu direito constitucional de defesa, o que consubstancia uma 
nulidade processual relevante cuja arguição se tem de considerar como tempestiva.

Vejamos.
Em primeiro lugar, importa sublinhar que a omissão invocada pela Reclamante traduziu -se, não 

na falta de notificação à exequente Caixa Geral de Depósitos das decisões proferidas pelo órgão da 
execução fiscal, designadamente de extinção do processo executivo e de reembolso ao executado da 
quantia de 22.419,87, mas na falta de notificação dessas decisões ao mandatário que por ela foi legal-
mente constituído logo no início do processo executivo (cfr. procuração junta a 22).

Essa omissão, a ter -se verificado, é susceptível de constituir uma nulidade processual do processo 
de execução fiscal caso tenha tido influência no exame ou na decisão da causa, pois, como ensina 
ALBERTO DOS REIS in “Comentário ao Código de Processo Civil”, vol II, pág. 486, “os actos de 
processo têm uma finalidade inegável: assegurar a justa decisão da causa; e como a decisão não pode 
ser conscienciosa e justa se a causa não estiver convenientemente instruída e discutida, segue -se que o 
fim geral que se tem em vista com a regulação e organização dos actos de processo está satisfeito se as 
diligências, actos e formalidades que se praticarem garantem a instrução, a discussão e o julgamento 
regular do pleito; Pelo contrário, o referido fim mostrar -se -á prejudicado se se praticarem ou omitirem 
actos ou deixarem de observar -se formalidades que comprometem o conhecimento regular da causa e, 
portanto, a instrução, a discussão ou o julgamento dela”, sendo que o princípio da redução de nulidade 
à mera irregularidade, sem consequências, só acontece quando o acto haja atingido o seu fim, e só caso 
a caso, e segundo as regras da prudência e da ponderação do caso concreto, pode resolver -se a questão 
de saber se o acto atingiu ou não o seu fim.

Em segundo lugar, importa confirmar o entendimento vertido na decisão recorrida, segundo o 
qual a arguição de nulidades processuais cometidas no processo de execução fiscal deve ser dirigida e 
conhecida pelo órgão da execução, cabendo da respectiva decisão reclamação para Tribunal nos termos 
do disposto nos arts. 276º e segs. do CPPT.1

Na realidade, seja qual for o modo por que se apresente a falta ou irregularidade de actos proces-
suais, enquanto sobre ela não houver pronúncia expressa da entidade competente para realizar os actos 
no processo de execução fiscal (o órgão da execução fiscal, por força da norma contida na 1.ª parte da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º do CPPT), nenhuma controvérsia existe sobre a evocada falta ou irregu-
laridade, e, por isso, deverá entender -se que não se está ainda perante uma questão controvertida que ao 
tribunal cumpra imediatamente conhecer em sede de reclamação dos actos praticados por esse órgão.

Sendo da competência do órgão da execução fiscal o conhecimento dos eventuais desvios entre o 
formalismo prescrito na lei e o formalismo efectivamente seguido no processo executivo, designadamente 
no que respeita aos actos de notificação das decisões aí proferidas, ocorre erro na forma do processo 
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utilizado, restando determinar se, em face do alegado e da pretensão formulada na petição inicial, é 
possível a convolação do processo na forma processual adequada, em conformidade com o disposto no 
art.º 97.º, n.º 3, da LGT – que estabelece que será ordenada “a correcção do processo quando o meio 
usado não for o adequado segundo a lei” – e no art.º 98.º, n.º 4 do CPPT – que determina que “Em caso 
de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.

Quanto a este aspecto, da viabilidade da convolação, a decisão recorrida entendeu que ela não era 
viável face à extemporaneidade da petição inicial, apresentada em 9/8/2011, data em que já havia expirado 
o prazo legal de 10 dias contados do dia em que a CGD teve conhecimento, através do Presidente do 
seu Conselho de Administração e do Sr. José Paulo Quintela da Direcção de Recuperação de Créditos 
 - DRCNRC 3, da decisão de extinção da execução e da decisão de restituição de € 22.419,87 ao executado.

Todavia, não podemos sufragar este entendimento, pois que tendo a CGD constituído mandatário 
judicial no processo de execução fiscal (fls. 22), há que atender ao disposto no art.º 36º n.º 1 do CPC, 
segundo o qual o mandato atribui poderes ao mandatário para representar a parte em todos os actos e 
termos do processo, bem como ao preceituado no art.º 40.º do CPPT, segundo o qual as notificações aos 
interessados que tenham constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório. Isto é, o 
exercício do mandato judicial  - que consiste na assistência técnica prestada por profissionais do foro na 
condução do pleito, mediante a prática, em termos adequados, dos respectivos actos processuais – exige 
a notificação ao mandatário dos actos praticados no processo para que ele possa desempenhar as suas 
competências e obrigações funcionais, assumindo a omissão dessa notificação, em princípio, relevo 
gerador de nulidade processual com influência decisiva no exame ou decisão da causa – por tirarem 
ao mandatário a possibilidade de, oportunamente, desempenhar as suas competências e obrigações. 
E, nessa situação, o prazo para a arguição da respectiva nulidade processual, previsto no artigo 205.º, 
n.º 1, do CPC, não pode iniciar -se com a notificação de actos processuais à parte, mas tão só com a 
indispensável notificação ao seu mandatário judicial.

É, pois, axiomático que o prazo para arguir nulidades processuais de actos a que o mandatário 
não assistiu, como acontece no caso, é o de 10 dias a contar do dia em que, depois de cometida a nu-
lidade, ele haja intervindo em algum acto praticado no processo ou haja sido notificado para qualquer 
termo dele (embora neste último caso só quando deva presumir -se que então tomou conhecimento da 
nulidade ou quando dela pudesse conhecer, agindo com a devida diligência), tudo em conformidade 
com o disposto no artigo 205.º do CPC.

No caso vertente, o processo executivo revela que o mandatário da exequente nunca foi notificado 
das aludidas decisões proferidas na execução, tendo arguido essa omissão e a correlativa nulidade 
processual na sua primeira intervenção no processo, com a apresentação da presente reclamação. E 
não se tendo iniciado o prazo para invocação da referida omissão com a notificação efectuada à CGD 
na pessoa do Presidente do Conselho de Administração ou na pessoa do Sr. José Paulo Quintela, da 
Direcção de Recuperação de Créditos, há que concluir pela tempestividade da arguição da nulidade 
processual e pela possibilidade legal de convolação da petição de reclamação em requerimento a ser 
incorporado no processo de execução fiscal para ser apreciado pelo Chefe dos Serviços de Finanças 
de Arruda dos Vinhos.

Resta -nos, pois, concluir que a decisão recorrida – ao decidir que pela inviabilidade de convolação 
– padece de erro de julgamento, tendo de ser revogada nesse segmento.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na 
parte em que não convolou a reclamação deduzida em requerimento de arguição de nulidade perante 
o órgão da execução fiscal, convolação que aqui se determina.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro.

(1) (Cfr, neste sentido, entre outros, o acórdão desta Secção de 10/03/2011, no Proc. n.º 042/11 e o acórdão do Pleno da 
Secção de 24/02/2010, no processo n.º 0923/08.) 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Suspensão. Cálculo da garantia a prestar. Insuficiência da garantia.
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Sumário:

 I — A aferição da suficiência ou não da garantia prestada não implica qualquer co-
nexão com o disposto no artigo 250.º, n.º 4 do CPPT.

 II — O valor base a anunciar para a venda é igual a 70% do determinado nos termos 
do n.º 1 do artigo 250.º do CPPT.

 III — O facto de o valor base a anunciar para efeitos de venda judicial ser igual a 70% 
desse valor não se reflecte no valor dos bens, constituindo apenas uma especifici-
dade da modalidade de venda, não havendo qualquer fundamento legal para que 
tal especificidade seja transposta para o regime da prestação de garantias que 
deve atender ao disposto nos artigos 169.º, n.º 1 e 199.º, n.º 5, ambos do CPPT.

 IV — Assim sendo, para avaliar da suficiência da garantia oferecida incidente sobre 
imóveis urbanos, não pode o órgão de execução fiscal fixar outro valor que não 
seja o valor patrimonial constante da respectiva matriz ou em acto de avaliação 
desencadeado para o efeito.

Processo n.º 444/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pelicano Investimento Imobiliário, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

Pelicano Investimento imobiliário SA veio no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 2224201001104616, que corre termos no Serviço de Finanças de Seixal -1, apresentar reclamação, 
nos termos do artº 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), contra o 
despacho do órgão de execução fiscal, datado de 03.11.2011, que considerou que os bens oferecidos 
em garantia pela executada, ora Reclamante, não são suficientes para efeitos da suspensão daquele 
processo, em face do disposto nos artigos 250º, n.º 4 e 240”, nºs 2 a 4, todos do CPPT, ordenando que 
a mesma procedesse à apresentação de garantia idónea pelo remanescente, no valor de € 217.403,61.

Por decisão judicial de 22/02/2012 foi decidido julgar procedente a impugnação.
O Sr. Director de Finanças de Setúbal não se conformando com a sentença proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Setúbal veio recorrer para este STA concluindo do seguinte modo:
1 - A suspensão do Processo de execução, só é viável desde que tenha sido constituída garantia 

que assegure a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
2  - Nos termos do art.º 250 do CPPT, o valor dos prédios urbanos, é sempre o valor patrimonial 

tributário apurado nos termos do CIMI
3  - O valor mínimo a anunciar para venda, é 70% do valor determinado do já referido no n.º1 do 

art.º 250 do CPPT, atento as características específicas da venda de bens em processos de Execução 
fiscal.

4 - Daí que o despacho reclamado tenha considerado, e no nosso entender, bem, que não obstante 
o valor patrimonial dos imóveis exceder o valor da garantia a prestar, o valor dos mesmos a ter em 
conta, para efeitos de aferir a sua suficiência para garantia da dívida exequenda seria o resultante de 
70% do Valor Patrimonial Tributário (VPT).

5 - Pelo que, a douta Sentença fez uma incorrecta interpretação e aplicação do art.º 169º, 199º e 
250º, todos do CPPT.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer -se a V.as Ex.as se dignem julgar PROCE-
DENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora recorrida, 
revogada e substituída por douto Acórdão que julgue a Reclamação improcedente.

Foram apresentadas contra -alegações com as seguintes conclusões:
a. O presente recurso vem deduzido contra a sentença proferida nos presentes autos, a qual julgou 

procedente a reclamação apresentada pela ora Recorrida, nos termos do artigo 276,º do CPPT, contra o 
despacho proferido pela Chefe do Serviço de Finanças do Seixal  - 1, nos termos de qual se considerou 
que os bens oferecidos, para efeitos da suspensão do processo executivo em causa, não seriam sufi-
cientes, em face do disposto nos artigos 250.º, n.º 4 e 240.º, n.ºs 2 a 4 todos do CPPT;

b. Previamente à apreciação das alegações de recurso, importa referir que as mesmas apenas 
contêm a menção de que foram apresentadas ao abrigo de “Delegação de competências da Exma. 
Directora de Finanças de Setúbal”, desconhecendo -se o local onde tal delegação de competências se 
encontra publicada;

c. Nos termos dos artigos 37.º e 38.º do CPA, o órgão delegado ou subdelegado mencionar essa 
qualidade no uso da delegação ou subdelegação, sendo nulos, ao abrigo do artigo 133.º do mesmo CPA, 
os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine esse vício;
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d. A falta de indicação do “diploma” em que foi publicada a delegação de poderes ao abrigo 
da qual o recurso em crise foi deduzido equivale a dizer que se desconhece se efectivamente existe 
delegação;

e) Pelo que, em resultado do disposto no artigo 134.º, n.º 1, do CPA, desde já se requer a notificação 
do Ilustre Representante da Fazenda Pública para vir aos autos clarificar os termos em que a delegação 
de competências em causa lhe foi atribuída, sob pena de manifesta nulidade do presente recurso e de 
o mesmo ter que ser dado sem efeito;

f) Entende -se no presente recurso que o valor total da garantia oferecida pela Recorrida nos au-
tos, de € 1.129.596,10, não seria, em caso de não pagamento da dívida e de necessidade de venda dos 
imóveis, suficiente para assegurar o pagamento da dívida exequenda e acréscimos legais, alegadamente 
em resultado do disposto nos artigos 250.º, n.º 4, e 240.º, n.º 2 a n.º 4, todos do CPPT;

g. No entanto, tal entendimento não tem, nem pode em circunstância alguma ter, qualquer funda-
mento legal, razão pela qual andou bem a sentença recorrida;

h. Desde logo porquanto, em face da soma do valor patrimonial tributário de ambos os imóveis 
oferecidos como garantia, o mesmo era mais do que suficiente para assegurar o pagamento da dívida 
exequenda (o montante total da garantia foi fixado pelo Serviço de Finanças em € 1.008.120,88 e o 
valor total da garantia oferecido ascendia a um montante consideravelmente superior, de €1.129.596,10);

i. As normas previstas no n.º 1 e n.º 4 do artigo 250,º do CPPT, ao contrário do que vem invocado 
no recurso agora apresentado, não estipulam as regras nem os critérios de fixação do montante da ga-
rantia a prestar para suspensão do processo executivo, limitando -se, no caso daquele n.º 1, a definir o 
valor base para os bens sujeitos a venda judicial e, no caso do n.º 4, a definir o valor a anunciar para 
essa mesma venda;

j. Ao invés do que resulta do entendimento expresso no recurso em crise, tais normas nenhuma 
relevância têm quanto à definição dos critérios de apuramento do valor dos bens pelo qual as garantias 
devem ser prestadas para efeitos da suspensão de processos executivos, porquanto essa matéria é, 
unicamente, regulada pelo n.º 5 do artigo 199.º do CPPT;

K. Para além disso, o argumento de que o montante da garantia oferecida pela Recorrida não era 
suficiente porque não assegurava, em caso de accionamento do mecanismo previsto no artigo 250.º, 
n.º 4, do CPPT, o pagamento da dívida exequenda e acréscimos legais, não tem também qualquer 
fundamento, na medida em que, se é verdade que, caso os dois imóveis venham a ser vendidos pelo 
valor a anunciar  - isto é, por 70% do seu Valor Patrimonial Tributário  -, porque este é o valor mínimo 
legalmente estabelecido, a verdade é também que os mesmos poderão acabar por ser vendidos por um 
montante bastante superior a esse;

l. Nomeadamente, por 100% do seu valor, ou mesmo por 150%, ou até mesmo por um valor 
inferior aos 70% de valor base a anunciar, caso haja várias sessões de venda;

m. O valor previsto no artigo 250.º, n.º 4 do CPPT é meramente indicativo, no que se refere ao 
procedimento de venda judicial e dos respectivos valor base de venda a anunciar, para efeitos das li-
citações iniciais, determinando apenas e só que um determinado bem imóvel não poderá, em caso de 
venda judicial, ser anunciado por um valor inferior a 70% do seu valor.

n. Não pode entender -se que as normas que fixam os valores mínimos em caso de venda judicial 
têm conexão directa, influenciando -as, com as regras de fixação do valor da garantia a prestar para 
suspensão de processos executivos, como bem considerou a sentença recorrida;

o. O recurso agora interposto pela Fazenda Pública pressupõe um juízo de prognose que nada 
na lei autoriza, de nada valendo o argumento de que o entendimento da Chefe do Serviço de Finanças 
do Seixal  -1 é “lógico”, quando o que importa é se a lei dá, ou não, cobertura a tal entendimento, quer 
expressa, quer implicitamente (e a verdade é que não dá);

p. Andou bem a sentença recorrida, ao ordenar a anulação do despacho proferido pela Chefe 
do Serviço de Finanças do Seixal  - 1, sancionando, e bem, o entendimento de que ocorreu neste caso 
um manifesto excesso de garantia, na medida em que a Recorrida ofereceu bens de valor mais do que 
suficiente para o pagamento da dívida;

q. O entendimento vertido no recurso da Fazenda Pública configura não apenas a violação do 
disposto no artigo 250.º do CPPT mas do próprio artigo 199.º, n.º 5, do mesmo diploma legal, razão 
pela qual deve, desde logo, ser julgado improcedente tal recurso, confirmando -se a decisão recorrida;

r. O entendimento e a interpretação que no recurso agora interposto foram feitos do disposto no 
artigo 250.º do CPPT  - no sentido de exigir à ora Recorrida a prestação de uma garantia adicional no 
montante de € 217.403,61, quando os imóveis por si oferecidos são, por si só, mais do que suficientes 
para garantir o pagamento da dívida exequenda  -, é igualmente violadora do princípio da proporciona-
lidade, vertido, entre outros, no artigo 18.º, n.º 2, da CRP;

s. Isto porque não existe qualquer fundamento legal que justifique o entendimento de que resultou 
a exigibilidade da prestação adicional daquele montante, sendo manifestamente desproporcional exigir-
-se ao contribuinte, como sucedeu, que tivesse que disponibilizar um terceiro imóvel para efeitos da 
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prestação daquele adicional, bem como, que suportar os inerentes custos de constituição da hipoteca 
voluntária;

t. A exigibilidade da prestação de uma garantia adicional nesta situação não configura, nos termos 
do n.º 2, do artigo 18,º, da CRP, uma medida necessária para “salvaguardar outros direitos e interesses 
constitucionalmente protegidos”, não podendo o direito de cobrar impostos, em circunstância alguma, 
sobrepor -se a procedimentos sem qualquer fundamento legal e que oneram, excessiva e desproporcio-
nadamente, o contribuinte;

u. Por esse motivo também deve ser julgado improcedente tal recurso, confirmando -se a sentença 
recorrida, a qual julgou ilegal a exigibilidade à Recorrida da prestação de uma garantia adicional no 
montante de € 217.403,61.

D  - PEDIDO
Nestes termos e nos melhores de Direito deverá o recurso interposto pela Fazenda Pública ser 

julgado improcedente e, em consequência, ser mantida a sentença proferida nos autos e anulado o 
despacho da Chefe do Serviço de Finanças do Seixal  - 1, acima melhor identificado, assim se fazendo 
a acostumada Justiça!

O Ministério Público junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Questão prévia da falta de publicação da delegação de competências do representante da 

Fazenda Pública: atendendo à presente data, e bem a que à data da resposta apresentada, se encontra(va) 
já publicada a delegação de competências a que se refere o despacho de 19/1/2012, da sra Directora 
de Finanças de Setúbal em que se sustenta o recurso interposto pela F.P. - cfr. despacho n.º 4038/2012, 
publicado no D.R. II s., n.º 57 de 20/3/2012  -, quer parecer ser de reconhecer a representação como 
eficaz, não procedendo a dita questão prévia invocada pela recorrida.

Vou ainda emitir o seguinte parecer quanto recurso interposto que é relativo ao valor da garantia a 
considerar nos termos e para efeitos dos arts. 169.ºn.º 1 e 199.0n.” 5 do C. P. P. T. (prestação de garantia):

Defende -se no mesmo ser ainda de levar em conta o previsto no art. 250.” do mesmo diploma e 
concretamente o que resulta quanto ao valor base a anunciar para venda que é de 70% do que quanto 
aos imóveis tinha de ser determinado nos termos do seu n.º 1.

Ainda que se aceite ser de recorrer ao que resulta deste n.º 1, para os ditos efeitos, que remete 
para o que resulta do C.I.M.I., quer parecer também não será de acolher ao que se invoca com base no 
previsto no n.º. 4 do dito art. 250.º, pelo que bem se terá decidido.

Com efeito, quanto ao valor da garantia é expresso o disposto no art. 199.º n.º 5 do C.P.P.T. ao 
valor a que se refere: “dívida exequenda, juros de mora até ao termo do prazo de pagamento com o 
limite de cinco anos e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores”

Esta compensação será aquela que terá sido entendida como bastante pelo legislador para se 
alcançar o valor tido por adequado para a garantia a prestar em execução fiscal.

Nestes termos, quer parecer que o recurso é de improceder, sendo de manter o decidido que anulou 
despacho cm que linha sido exigida reforço de garantia com base naquele valor base de venda.

2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão recorrida deu como assentes os seguintes factos:
a) Foi instaurada no Serviço de Finanças de Seixal -1 a execução fiscal n.º 2224201001104616, 

contra a sociedade Pelicano, Investimento Imobiliário, S.A., para cobrança coerciva de dívidas de 
Imposto Municipal de Sisa de 2002 e juros compensatórios, no montante total de € 759.208,57 (cfr. 
processo de execução fiscal apenso);

b) Em 27.09.2011, o serviço de finanças efectuou o cálculo da garantia a prestar, nos termos do 
artº 199º do CPPT, no total de € 1.008.120,88 (sendo € 759.208,57, relativos à quantia exequenda; € 
39.223,01, relativos a juros de mora; e € 8.065,12, relativos a custas) (cfr. fls. 93 do processo apenso:);

c) Em 14.10 -2011, manifestando a sua intenção de impugnar as liquidações relativas à dívida exe-
quenda e juntando prova da interposição de recurso hierárquico  -sobre o indeferimento da reclamação 
graciosa que apresentara sobre as mesmas, a ora reclamante requereu a suspensão da execução fiscal, 
mediante a prestação de garantia, oferecendo para o efeito os dois seguintes imóveis:

 - prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Quinta do Anjo, concelho de 
Palmela, sob o artigo matricial 11785, com o valor patrimonial tributário de € 705.020,00;

 - prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Quinta do Anjo, concelho de 
Palmela, sob o artigo matricial 9425, com o valor patrimonial tributável de € 424.576,13. (cfr. fls. 117, 
118 do processo apenso);

d) Sobre os referidos imóveis não existem quaisquer ónus, para além de, relativamente ao primeiro 
deles, hipoteca legal a favor da Fazenda Pública, já efectuada no âmbito do processo de execução fiscal 
referido em a) supra (cfr. fls. 129 a 133 e 124 a 128);

e) Sobre o requerimento referido em c), recaiu o seguinte despacho da senhora chefe de finanças, 
datado de 03.11.2011:

“(...) concluo pela aplicação do regime do artº 169º/1 por ter sido posta em causa a legalidade da 
dívida; também, porque cabe recurso hierárquico do indeferimento da reclamação (artº 69/f e 169º/1 
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do CPPT); e ainda, porque foi oferecido pela executada, a par do imóvel com hipoteca legal, outro 
móvel, cujo somatório dos valores tributários patrimoniais superam o valor da garantia a prestar e 
sobre os quais se deverá calcular o valor base para efeitos de garantia.

Não obstante, como a garantia que suspendeu a execução, está constituída só em parte da divida 
exequenda e acrescido, procedo ao apuramento da garantia tomando como referência os l/PT dos dois 
imóveis, apurado nos termos do artº 250/1 a) do CPPT (€ 705.020,00 + € 424.576,13), encontro o 
valor de € 1.129.596,10.

Hipoteticamente, tal somatório em caso de contencioso indeferido e de não pagamento da divida, 
os bens imóveis apesar de terem, na sua globalidade VPT superiores à garantia, é de promover o 
accionamento da nova garantia. Todavia, necessariamente, só garante o valor de base calculado nos 
termos do 250/4 do CPPT, conforme o estatuído nos precisos termos do artº 240º/2 a 4 do CPPT.

Verifica -se que a haver necessidade de promover a venda judicial destes, em conformidade 
com o determinado nos artºs 248º, 250/1/a) e 250º/4 do CPPT, o valor base dos imóveis iria a leilão 
electrónico com valor correspondente a 70% do somatório dos seus VPT (€ 1.129.596,10 x 70% =
= € 790.717,27), que ê substancialmente inferior à dívida executiva e acréscimos.

Indefiro, assim, parcialmente, a pretensão do mandatário da executada e ordeno que se notifique 
o mesmo para apresentar garantia idónea pelo remanescente que resulta da diferença do cálculo da 
garantia e o valor base apurado, para os dois imóveis (€ }.008.120,88  - € 790.717,27 = € 217.403,61), 
bem como deverá ser constituída hipoteca voluntária a favor da Fazenda Nacional, no imóvel inscrito 
na matriz urbana do concelho de Palmela, freguesia da Quinta do Anjo sob o artº 9425 e prestada 
garantia idónea sobre o remanescente, acima indicado. (...)” (cfr. fls. 137 -138 do processo apenso.

Não há factos relevantes para a discussão da causa que importe registar como não provados.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela procedência da reclamação considerou a decisão recorrida o seguinte:
(…) Interessa saber se, para efeitos de suspensão da execução fiscal, se mostra suficiente a 

garantia já oferecida pela Reclamante, relativa a dois bens imóveis, e se, nessa medida, a exigência 
da prestação acrescida de garantia idónea, no valor de € 217.403,61, determinada pelo despacho 
reclamado, padece de ilegalidade nos termos invocados pela Reclamante

Como resultou provado nos autos, no cálculo do valor da garantia a prestar para os refe-
ridos efeitos de suspensão da execução, foi apurado o valor de € 1.008.120,88 (cfr. alínea b) do 
probatório).

Por outro lado, o valor patrimonial tributário (VTP) dos dois imóveis oferecidos pela Re-
querente com garantia é de € 1.129.596,10 (cfr. ai. eido probatório).

No despacho reclamado o órgão de execução fiscal considerou, porém, que não obstante o 
valor patrimonial dos imóveis exceder o valor da garantia a prestar, o valor dos mesmos a ter em 
conta, para efeitos de aferir a sua suficiência para garantia da quantia exequenda e acrescidos, 
seria o resultante das normas que regulam a sua venda judicial, designadamente do artº 250º, 
n.º 4, do CPPT, no âmbito do qual o valor base a anunciar na venda é igual a 70% do VPT.

Ou seja, entendeu -se que podendo os bens oferecidos vir a ser vendidos por 70% do seu 
VPT, então haveria que considerar essa diminuição de valor para efeitos de aferir a suficiência 
da garantia a prestar.

Vejamos.
Nos termos do disposto no artº 169º, n.º 1 do CPPT “A execução fica suspensa até à decisão 

do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por 
objecto a legalidade ca divida exequenda (...), desde que tenha sido constituída garantia nos termos 
do artigo 195º ou prestada nos termos do artº 199º ou_a_penhora garanta _a_totalidade da quantia 
exequenda e do acrescido (...)” (sublinhado nosso).

Por seu lado, o artº 199º, n.º 5, do CPPT dispõe que “a garantia será prestada pelo valor da 
divida exequenda, juros de mora até ao termo do prazo de pagamento limite de cinco anos e custas 
a contar até à data do pedido, acrescida de 25% da soma daqueles valores”.

Ora, o artº 250º do CPPT  - norma invocada no despacho reclamado para justificar a insufi-
ciência da garantia prestada pela Reclamante  - como, com inteira razão defende esta, limita -se a 
definir o valor base a anunciar para os bens sujeitos a venda judicial (no seu n.º 1, que determina 
que o mesmo corresponde ao VPT, para o que ora nos interessa) e a definir o valor base a anunciar 
para essa mesma venda (70% do VPT).

Por outro lado, só na altura da realização da venda se saberá em rigor se o bem dado como 
garantia foi ou não afinal suficiente para garantia do pagamento da dívida exequenda e acresci-
dos, pois o bem tanto pode vir a ser vendido por um valor bastante superior, como por um valor 
que não ultrapasse o valor base anunciado. Porém, neste último caso, nos termos do disposto 
no artº 217º do CPPT, sendo insuficiente o produto da venda para o pagamento da execução, a 
penhora deverá prosseguir em outros bens.
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Dai que o argumento de que o pagamento da divida exequenda e acrescidos só fica garantido 
se os 70% do VPT dos imóveis oferecidos como garantia cobrirem ou ultrapassarem o valor da 
garantia a prestar (nos termos do artº 199º, n.º 5 do CPPT), ainda que lógico, não tenha solidez, 
carecendo, sobretudo, de base legal.

Nos termos do artº 199º do CPPT, com o pedido de suspensão da execução fiscal deve o 
executado oferecer garantia idónea, a qual consistirá em qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos do exequente, designadamente a penhora ou hipoteca sobre bens imóveis.

Por outro lado, o valor dos bens imóveis é o que consta da respectiva matriz ou o fixado em 
acto de avaliação desencadeado para o efeito. O facto de o valor base a anunciar para efeitos de 
venda judicial ser igual a 70% desse valor não se reflecte no valor dos bens, constituindo apenas 
uma especificidade da modalidade de venda, não havendo qualquer fundamento legal para que 
tal especificidade seja transposta para o regime da prestação de garantias.

Deste modo, para avaliar da suficiência da garantia oferecida incidente sobre imóveis, não 
pode o órgão de execução fiscal fixar outro valor que não seja o valor patrimonial constante da 
respectiva matriz ou em acto de avaliação desencadeado para o efeito.

No caso dos autos, tendo em conta que os bens imóveis oferecidos pela Reclamante não estão 
onerados com outras garantias, e que o seu valor patrimonial conjunto excede o valor da garantia 
a prestar (calculada nos termos do artº 199º, n.º 5, do CPPT), a exigência da prestação acrescida 
de garantia idónea, no valor de €217.403,61, determinada pelo despacho reclamado, na medida 
em que impõe uma prestação de garantia superior à devida, padece de vício de violação de lei, 
por violação do artº 169º,nº 1 do CPPT.

V. Decisão
Nestes termos e atentos os fundamentos expostos, julgo a presente reclamação procedente, 

e consequentemente, anulo o despacho reclamado, de 03.11.2011”.
DECIDINDO NESTE STA
Da questão prévia suscitada pela recorrida nas suas contra -alegações de recurso.
Como bem refere o parecer do Mº Pº à data da apresentação das contra -alegações apresentadas 

pela recorrida (03/04/2012) já se encontra(va) publicada a delegação de competências a que se refere o 
despacho de 19/1/2012, da sra Directora de Finanças de Setúbal, em que se sustenta o recurso interposto 
pela F.P. - cfr. despacho n.º 4038/2012, publicado no D.R. II s., n.º 57 de 20/3/2012. Por isso a repre-
sentação tem de se considerar eficaz, pelo que improcede a questão prévia invocada pela recorrida. No 
caso concreto foi efectuada a menção da delegação de competências (vide fls. 71 dos autos) omitindo, 
no entanto, o lugar da publicação acima mencionado. A jurisprudência dominante é no sentido de que 
a própria falta de menção de delegação de poderes traduz, apenas, a preterição de uma formalidade que 
se degrada em não essencial, passando a constituir uma irregularidade, que não afecta a validade do 
acto, quando se alcança o objectivo pretendido pela lei, no que respeita ao meio de impugnação conten-
ciosa utilizada pelo recorrente (cfr. por todos, o Ac. do STA de 18.1.96; in Ac. Dout. n.º 417, p. 449).
Improcede, pois, a questão prévia invocada pela recorrida

Da questão de fundo:
Nos presentes autos está em causa saber qual o valor da garantia a prestar, quando oferecidos 

bens constituídos por prédios urbanos, nos termos e para os efeitos do artº 199º n.º 6 do CPPT 
(na redacção actual, após as alterações da lei 64/B/201 de 30 de Dezembro) sendo que à data do 
despacho questionado (despacho de 03/11/2011) estatuía o n.º 5 do mesmo preceito: “a garantia 
será prestada pelo valor da divida exequenda, juros de mora até ao termo do prazo de pagamento limite 
de cinco anos e custas a contar até à data do pedido, acrescida de 25% da soma daqueles valores”.

Desde já adiantamos que muito embora estejam em causa bens imóveis urbanos, a que cumprirá 
atribuir um determinado valor, não assiste razão á recorrente.

A senhora Chefe de Finanças atribuiu -lhes, e bem, o valor patrimonial tributável que resulta dos 
respectivos artigos matriciais e concluiu, num primeiro momento, que o somatório de tais valores até 
excedia o valor da dívida exequenda e acrescidos que resultam do citado n.º 5 do artº 199º do CPPT, 
(então em vigor) mas, acto contínuo lançou mão da redução a 70% desse valor (prevista para o anúncio 
da venda) e concluiu pela insuficiência da garantia oferecida.

Os termos da lei não deixam margem para dúvidas e a aferição da suficiência ou não da garantia 
prestada não implica qualquer conexão com o disposto no artº 250º n.º 4 do CPPT.

Este preceito à data do despacho reclamado tinha a seguinte redacção na parte que nos interessa 
destacar para a solução do presente caso:

Nº 1: “O valor base para venda é determinado da seguinte forma: a) Os imóveis urbanos inscritos 
ou omissos na matriz, pelo valor patrimonial tributário apurado nos termos do Código do Imposto 
municipal sobre Imóveis (CIMI).”

Nº 4: “O valor base a anunciar para a venda é igual a 70% do determinado nos termos do 
n.º 1”
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É inteiramente exacto que tais normativos não estabelecem regras de fixação do montante da 
garantia a prestar para que esta tenha efeitos suspensivos sobre o processo executivo fiscal. Antes 
se limitam, respectivamente, a definir o valor base para os bens sujeitos a venda judicial e o valor a 
anunciar para a mesma venda.

Poder -se -á retorquir que estando em causa uma garantia constituída por imóveis urbanos esta 
conexão existe pois que o valor dos imóveis deverá ser calculado de acordo com a lei.

É certo quanto ao apuramento do valor. É errado quanto à limitação desse valor a 70% que é me-
ramente indicativo, para efeito das licitações iniciais a título de montante mínimo para as desencadear. 
Não podemos fazer a prognose de que será concretizada a venda pelo valor anunciado de 70%. A final, 
a mesma venda pode efectivar -se por mais que 70% do valor do imóvel ou até por menos no caso de 
venda por negociação particular. Portanto, a regra contida no n.º 4 do artº 250º do CPPT é privativa do 
anúncio/publicitação da venda, concordando -se com a decisão recorrida quando salienta que. “O facto 
de o valor base a anunciar para efeitos de venda judicial ser igual a 70% desse valor não se reflecte 
no valor dos bens, constituindo apenas uma especificidade da modalidade de venda, não havendo 
qualquer fundamento legal para que tal especificidade seja transposta para o regime da prestação de 
garantias” (que deve atender ao disposto nos artigos 169º n.º 1 e 199º n.º 5 ambos do CPPT).

Deste modo, para avaliar da suficiência da garantia oferecida incidente sobre imóveis, não pode 
o órgão de execução fiscal fixar outro valor que não seja o valor patrimonial constante da respectiva 
matriz ou em acto de avaliação desencadeado para o efeito”.

Concluímos pois que a lógica do raciocínio que conduziu à prolação do despacho reclamado não 
tem acolhimento legal para efeitos de se avaliar da suficiência da garantia oferecida. A salvaguarda da 
Administração tributária para os casos em que os bens oferecidos como garantia venham a ser vendidos 
por montante inferior ao seu valor patrimonial tributário, defraudando assim as cautelas averbadas no 
artº 199º n.º 5 (actual n.º 6) do CPPT, reside na possibilidade legal de prosseguir a penhora noutros 
bens do executado (artº 217º do CPPT).

Assim sendo, falece razão à recorrente sendo de manter a decisão recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente pelo decaimento da sua pretensão.
Custas a cargo da recorrida pela improcedência da excepção que suscitou, as quais se fixam em 1 UC.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Juros compensatórios. Falta de fundamentação. Dedução do 
IVA. Locação imobiliária.

Sumário:

 I — A nulidade da decisão, por omissão de pronúncia ocorre quando o tribunal deixa 
de apreciar e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos que 
o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio.

 II — O MP intervém nos recursos jurisdicionais para se pronunciar sobre o mérito do 
recurso.

 III — Derivando as liquidações de juros compensatórios de uma alegada dedução ilegal 
(por antecipada) do imposto e contrapondo a impugnante que não houve atraso na 
entrega desse imposto, precisamente porque, no momento em que exerceu o direito 
à dedução, a lei (DL 241/86, de 20/8) lhe conferia já esse direito, a questão da 
existência de tal direito à dedução também se repercute nos pressupostos (atraso 
na entrega do imposto, imputável ao sujeito passivo) das liquidações dos próprios 
juros compensatórios em causa.

 IV — Embora o n.º 2 do art. 4º do DL n.º 241/86, de 20/8, reporte apenas a «celebração» 
do contrato de arrendamento, nada referindo quanto à forma que aquela «cele-
bração» deve obedecer, sempre terá ela que buscar -se no respectivo ordenamento 
aplicável: as respectivas normas de natureza civilística.
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Processo n.º 464/11 -30.
Recorrente: Lidl & Companhia.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Lidl & Companhia recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra, julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra os actos de liquidação de 
juros compensatórios.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - Nos autos de impugnação sub judice, a Recorrente invocou não haver lugar à aplicação do 

artigo 35º da Lei Geral Tributária.
2ª  - O Tribunal “a quo” não se pronunciou sobre a falta de pressupostos de que depende a fixa-

ção de juros indemnizatórios, fundamentalmente, no que respeita às divergências na fundamentação e 
inexistência de prejuízo para a Administração Fiscal pelo “alegado” reembolso indevido;

3ª  - O princípio “pro actione” (também chamado anti -formalista) expresso no artigo 124º do 
CPPT (o qual segue de muito perto o art. 57º da LPTA) aponta para a ultrapassagem de escolhos de 
cariz adjectivo e processual em ordem à resolução das causas para cuja tutela o meio processual foi 
utilizado.

4ª  - Pelo que, nos termos dos artigos 668º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil (CPC) e 
125º, n.º 1, do Código de Procedimento e Processo Tributário, a sentença é nula quando o juiz deixe de 
pronunciar -se sobre questão que devesse apreciar – subsunção dos factos, evidenciados nos documentos 
juntos aos autos, à norma aplicável: o art. 35º da LGT – vide art. 660º, n.º 2 do CPC, e de resolver todas 
as questões que tiverem sido submetidas à sua apreciação.

5ª  - Quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Tribunal Constitucional, admitem a reforma 
da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, vide os acórdãos de 
16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 
de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.

Doutro passo,
6ª  - O Tribunal “a quo” considera que o Decreto -lei n.º 241/86, de 20 de Agosto, ao referir -se a 

contrato de locação pretende significar contrato legalmente eficaz, ou seja efectuado em observância 
com a lei que os regula que é, desde 15 de Outubro de 1990, o artigo 7º do (RAU) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 321 -B/90, de 15 de Outubro, sendo estes contratos lavrados em escritura pública.

7ª  - Porém, o artigo 4º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 241/86, de 20/8, refere -se: “(…) antes da cele-
bração de escritura de transmissão ou do contrato de locação de imóveis.”

8ª  - Sendo que, perfilhamos o entendimento vertido no douto Parecer do Prof. Dr. A Ferrer Correia 
“Contrato de Locação de Estabelecimento, Contrato de Arrendamento…”, in http://www.estig.ipbeja.
pt/~ac_direito/Ferrer.pdf, fls. 794, “...o contrato de locação de imóveis corresponde ao género - onde 
a espécie - contrato de arrendamento se inscreve…”;

9ª  - Do n.º 6, do artigo 12º do CIVA, retira -se que: “(…), será exibido aquando da celebração do 
contrato ou da escritura de transmissão.”, pelo que, ao contrário do referido a propósito do contrato 
de transmissão, para o qual a lei, expressamente, refere a necessidade de escritura pública, o mesmo 
não sucede quanto aos contratos de locação;

10ª  - Terá, assim, plena aplicação a máxima de “quando a lei não distingue, não cabe ao intérprete 
distinguir”, sendo que, se o legislador pretendesse que os contratos aí previstos fossem reduzidos a 
escritura pública, tê -lo -ia referido à semelhança do que sucede com a transmissão onde é feita menção 
expressa à escritura pública.

11ª  - Aliás, doutro modo, as palavras “do contrato” seriam despiciendas, pois em lugar de o le-
gislador ter dito “escritura de transmissão ou do contrato de locação de imóveis teria escrito: “escritura 
de transmissão ou de locação de imóveis”.

12ª  - Em face do disposto nos artigos 232º e 1022º do CC, não podia o Tribunal “a quo” deixar de 
considerar outorgados e executados os contratos de arrendamento para efeitos do disposto no artigo 4º, 
n.º 2 do DL n.º 241/86, de 20/08.

13ª  - O citado artigo 4º, n.º 2 do DL 241/86, de 20/08, basta -se com a “celebração” do contrato de 
arrendamento, nada referindo quanto à forma que aquela “celebração” deve obedecer.

14ª  - A situação dos presentes autos é semelhante à que mereceu despacho concordante do Subdi-
rector Geral dos Impostos de 9/9/2001 (v. fls. 93 dos autos), nos termo evidenciados no Douto Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo, Processo n.º 0460/07, de 19 -09 -2007 (ANTÓNIO CALHAU) 
“… numa situação em que o sujeito passivo ainda que tenha solicitado o reembolso numa altura a 
que ainda não lhe tinha direito o facto é que o mesmo só veio a ser reembolsado numa data em que 
já possuía as condições para o receber e, como tal, não tendo retirado benefícios desse facto, não 



1448

faria sentido obrigá -lo a repor para, logo depois, regularizada a situação ele solicitar novamente o 
reembolso a que então já teria direito.”

15ª  - Mais, as exigências de forma do RAU, no contrato de arrendamento, são estabelecidas no 
interesse das partes, em particular do inquilino; não no interesse ou para protecção de terceiros (Ad-
ministração Fiscal).

16ª  - A falta de escritura pública não inibe o locatário de demonstrar a existência de um contrato 
de arrendamento, através de outros meios de prova, designadamente, através dos recibos de renda.

17ª  - Mais, deve atender -se ao princípio contabilístico, e fiscal, da prevalência da substância 
sobre a forma, que obriga à consideração da realidade negocial independentemente da forma negocial 
adoptada (cfr. Princípios Contabilísticos Fundamentais do POC, aprovado pelo Decreto Lei n.º 410/89, 
de 21111; e o artigo 38º da LGT).

18ª  - Acresce que o Estado nunca foi lesado, na medida em que, independentemente de estarem 
ou não preenchidos os requisitos formais necessários para efectivar a renúncia à isenção de IVA, a 
Recorrente sempre liquidou IVA nas rendas debitadas à arrendatária, entregando o respectivo imposto, 
tempestivamente, nos cofres da Fazenda Pública.

19ª  - A Lidl sempre afectou os referidos imóveis a uma actividade tributada pelo que, caso tivesse 
sido ela própria a incorrer nos custos de construção/beneficiação, o IVA incorrido teria sido imediata-
mente deduzido.

20ª  - Caso nunca tivessem existido duas empresas distintas, uma que arrendava os imóveis e outra 
que os tomava em arrendamento, também não se teria colocado a questão da falta de formalidades para 
exercer o direito à dedução do IVA incorrido com a construção / beneficiação, dado que o poderia ser 
de imediato, nos termos do disposto nos artigos 19º e 20º do CIVA.

21ª  - Tendo em conta que o Estado nunca foi lesado, sem conceder, admitindo que in casu era apli-
cável o disposto no artigo 7º do RAU, e por essa razão o contrato era nulo, entende a ora Recorrente que 
a Administração Fiscal viola o princípio da boa fé ao invocar a nulidade do contrato por vício de forma.

22ª  - Deve ser considerado ilegítimo exercício do direito a arguir a nulidade de um contrato por 
vício de forma consubstanciando, outrossim, abuso de direito que é de conhecimento oficioso, por 
violação do princípio da boa -fé o qual percorre e ilumina todo o sistema jurídico acompanhando Vaz 
Serra (in Rev. Leg. Jur., anos 103º, págs. 451 e segs., 109, págs. 28 e segs. e 115º pág. 187) e Mota 
Pinto (in Rev. Dir. e de Est. Soc., ano XIV, nºs. 1 e 2, págs. 78º e segs.) e Pereira Coelho (in Rev. Leg. 
Jur., ano 126º, página 199).

23ª  - Mais, a interpretação do tribunal “a quo, é claramente ilegal e inconstitucional, pois, viola 
o disposto no artigo 103º n.º 2 da lei fundamental.

24ª  - Nos termos do disposto na citada disposição da Constituição da República Portuguesa 
(CRP): “2  - Os impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais 
e as garantias dos contribuintes”.

25ª  - Ao criar uma obrigação acessória que não tem correspondência na lei fiscal aplicável, viola-
-se o princípio da legalidade tributária vertida no normativo supra, bem como o artigo 8º da Lei Geral 
Tributária, a qual na alínea b), do seu n.º 2, estipula que a definição das obrigações acessórias está 
sujeita ao princípio da legalidade.

26ª  - Assim, a referida interpretação é ilegal, por violação do disposto no artigo 8º, n.º 2, alínea c), 
da LGT, o qual reafirma e desenvolve o princípio da legalidade tributária prevista no sobredito arti-
go 103º, n.º 2 da CRP.

27ª  - Por outro lado, não é conforme à lei a interpretação da sentença “sub judice” do disposto 
no Decreto -Lei n.º 241/86, de 20/8, no sentido de que a referência neste contrato de locação, pretende 
significar contrato legalmente eficaz, ou seja efectuado com observância do disposto na lei que os 
regula, isto é, o RAU.

28ª  - Pois, quando a lei faz referência a um conceito, no caso, “contrato”, o qual se encontra de-
finido noutros ramos do direito – direito civil –, deve este ser interpretado no mesmo sentido daquele 
que tem nesse mesmo ramo de direito.

29ª  - E, o artigo 11º da LGT consagra que: “(…) 2  - Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem 
termos próprios de outros ramos do direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido 
daquele que aí têm, salvo se decorrer directamente da lei.”

30ª  - Atento o disposto no artigo 405º e seguintes do Código Civil, os quais concretizam e delimitam 
o conceito de “contrato”, deve atender -se a esses normativos e não ao estatuído no RAU.

31ª  - Assim, conforme boa técnica interpretativa da lei fiscal, deverá entender -se que onde o 
legislador fiscal refere contrato não pretende significar escritura pública.

32ª  - Este corolário decorre do citado artigo 11º da LGT, uma vez que os conceitos de contrato e 
escritura não têm o mesmo significado na lei civil e, diga -se, nem sequer na linguagem comum, veja-
-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 17 de Março de 1999, proferido no Recurso 
n.º 22.844, nos termos do qual se esclarece que conceitos diferentes em direito civil, devem permanecer 
diferentes no direito fiscal.
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33ª  - A sentença recorrida violou os arts. 660º, n.º 2, 668º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo 
Civil; os arts. 124º e 125º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário; os artigos 232º, 
405º e 1022º do Código Civil; os arts. 8º 11º e 35º da Lei Geral Tributária; o art. 4º, n.º 2 do Decreto -Lei 
n.º 241/86, de 20/8; o n.º 6, do artigo 12º do CIVA; o art. 103º n.º 2 e 268º 3 da CRP.

Termina pedindo o provimento do recurso, na consideração da nulidade invocada, com a conse-
quente reforma ou revogando -se a sentença recorrida e substituindo -a por outra que considere totalmente 
procedente a impugnação judicial.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«I  - Considerações preliminares.
A 4/1/2002 foi intentada impugnação judicial, a qual se funda na alegação não verificação dos 

pressupostos da correcção efectuada de juros compensatórios quanto a I.V.A. (fls. 2 a 30).
Em sede de alegações, mais veio a ser suscitada a questão da falta de fundamentação, nomeada-

mente, quer quanto à culpa da impugnante, quer quanto ao cálculo dos ditos juros (fls. 523 a 527).
A 16/4/2010 veio no respectivo processo a ser proferida sentença, na qual se acaba por decidir 

pela manutenção dos actos tributários sindicados (fls. 544 a 583).
A 9/3/11 foi interposto o recurso que cumpre apreciar (fls. 596 a 625).
II  - Delimitação do objecto do recurso.
São as respectivas conclusões da motivação de recurso delimitam o seu âmbito e objecto – art. 684º 

n.º 3 do C.P.C., subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 2º alínea e) do C.P.P.T..
Ora, é de considerar que face a 2 questões que se mostram colocadas à apreciação, se impõe 

apreciar a primeira, e em termos de resultar prejudicado o conhecimento da segunda.
Esta última relacionar -se -ia com a emissão de 21/03/1996 a 28/10/97, pela 1ª Repartição de 

Finanças do Concelho de Sintra, que foi efectuada de diversos certificados de renúncia à isenção de 
imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A.), com referência a vários contratos de locação financeira, 
sublocação, arrendamento e subarrendamento.

E relativamente a tal renúncia defende -se que a mesma não pode produzir os referidos efeitos de 
isenção de I.V.A., por se discordar do entendimento dado ao Dec. -Lei n.º 241/86, de 20/8 (revogado 
pelo art. 5º n.º 1 do Dec. -Lei n.º 21/07, de 29/1), questão que me limito, pois, a enunciar.

III  - Da nulidade por falta de conhecimento da questão da forma de cálculo.
Trata -se de falta que apenas foi arguida nas ditas alegações.
Contudo, crê -se que a alegação efectuada no requerimento de impugnação quanto à não aplicação 

do art. 35º da L.G.T., resulta nessa medida perceptível.
Ora nas liquidações efectuadas (fls. 126 a 138) constavam apenas os períodos a que as mesmas se 

referiam, mais sendo identificado de modo a ser perceptível o ano e mês a que se referiam, os respec-
tivos montantes, as datas tidas como limite de pagamento e como fundamentos de direito os arts. 89º 
do C. do I.V.A. e 35º da L.G.T..

Certo é não virem expressamente referidos os montantes sobre que incidiam, nem a taxa em 
concreto aplicada, crendo não satisfazer o constante o previsto no dito art. 35º n.º 9 da L.G.T quanto 
ao cálculo.

Com efeito, ainda que, quanto a juros compensatórios, se entenda ser de aceitar uma fundamen-
tação mínima, nos termos do previstos no art. 35º n.º 9 da L.G.T., sempre é de exigir que sejam ainda 
referidos os montantes sobre que aqueles incidam e a taxa aplicável, bem como que o demais possa ser 
efectuado por remissão “para algum documento anexo” – neste sentido, acórdão do S.T.A. de 7 -1 -09 
proferido no processo n.º 0871/08, acessível em www.dgso.pt (relator: exm.º Conselheiro Jorge Sousa), 
que se crê corresponder à jurisprudência dominante.

Irrelevante é, pois, que se tenha ainda feito constar que a demonstração do cálculo e outros fun-
damentos podiam ainda ser obtidos junto da Repartição de Finanças competente.

IV  - Conclusão.
Nestes termos é de declarar a anulação do decidido, mais se decretando que se conheça da alegada 

falta de fundamentação, face ao previsto no art. 35º n.º 9 da L.G.T.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Impugnante, anteriormente designada “LDL PORTUGAL & COMPANHIA” no exercício 

da actividade de compra e venda de bens imóveis, procedeu à construção de imóveis que depois os 
arrendava à “LIDL & COMPANHIA».

B) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
Imobiliária identificada a fls. 149 dos autos.
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C) A locação mobiliária a que alude a al.A) do probatório é reportada ao contrato de sub -arrendamento 
celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 25.03.1996. (Doc.s fls. 150 
a 151 dos autos).

D) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
atentando que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renunciou em 
29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. n.º 241/86 
de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação mobiliária 
identificada a fls. 152 dos autos.

E) A locação mobiliária a que alude a alínea D) do probatório é reportada ao contrato de sub-
-arrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 27.03.1996. 
(Doc.s fls. 153 a 154 dos autos).

F) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 155 dos autos.

G) A locação mobiliária a que alude a alínea F) do probatório é reportada ao contrato de sublo-
cação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. (Doc.s 
fls. 156 a 157 dos autos).

H) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 158 dos autos.

I) A locação mobiliária a que alude a al.H) do probatório é reportada ao contrato de arrendamento 
comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 28.03.1996. (Doc.
s fls. 158 a 162 dos autos).

J) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 163 dos autos.

K) A locação mobiliária a que alude a alínea I) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 26.03.1996. 
(Doc.s fls. 164 a 167 dos autos).

L) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 168 dos autos.

M) A locação mobiliária a que alude a alínea L) do probatório é reportada ao contrato de sublo-
cação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 25.03.1996. (Doc.s 
fls. 169 a 170 dos autos).

N) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 171 dos autos.

O) A locação mobiliária a que alude a alínea N) do probatório é reportada ao contrato de sub-
-arrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 10.12.1996. 
(Doc.s fls. 172 a 173 dos autos).

P) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 174 dos autos.

Q) A locação mobiliária a que alude a alínea P) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. 
(Doc.s fls. 175 a 178 dos autos).

R) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
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n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 179 dos autos.

S) A locação mobiliária a que alude a alínea R) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 28.03.1996. 
(Doc.s fls. 180 a 183 dos autos).

T) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 184 dos autos.

U) A locação mobiliária a que alude a alínea T) do probatório é reportada ao contrato de sublo-
cação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 28.03. 1996. (Doc.s 
fls. 185 a 186 dos autos).

V) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal nº503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 187 dos autos.

W) A locação mobiliária a que alude a alínea V) do probatório é reportada ao contrato de sublo-
cação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. (Doc.s 
fls. 188 a 189 dos autos).

X) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 190 dos autos.

Y) A locação mobiliária a que alude a alínea X) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 28.03.1996. 
(Doc.s fls. 191 a 194 dos autos).

Z) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 195 dos autos.

AA) A locação mobiliária a que alude a alínea Z) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. 
(Doc.s fls. 196 a 199 dos autos).

BB) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 200 dos autos.

CC) A locação mobiliária a que alude a alínea BB) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
28.03.1996. (Doc.s fls. 201 a 204 dos autos).

DD) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 205 dos autos.

EE) A locação mobiliária a que alude a alínea DD) do probatório é reportada ao contrato de su-
barrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. 
(Doc.s fls. 206 a 207 dos autos).

FF) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 208 dos autos.

GG) A locação mobiliária a que alude a alínea FF) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
28.03.1996. (Doc.s fls. 209 a 212 dos autos).
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HH) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 213 dos autos.

II) A locação mobiliária a que alude a alínea HH) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 02.04.1996. 
(Doc.s fls. 214 a 217 dos autos).

JJ) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 218 dos autos.

KK) A locação mobiliária a que alude a alínea JJ) do probatório é reportada ao contrato de arrenda-
mento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.03.1996. 
(Doc.s fls. 219 a 222 dos autos).

LL) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 223 dos autos.

MM) A locação mobiliária a que alude a alínea LL) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
28.03.1996. (Doc.s fls. 224 a 227 dos autos).

NN) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 228 dos autos.

OO) A locação mobiliária a que alude a alínea NN) do probatório é reportada ao contrato de su-
blocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 29.08.1996. (Doc.
s fls. 229 a 230 dos autos).

PP) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 231 dos autos.

QQ) A locação mobiliária a que alude a alínea PP) do probatório é reportada ao contrato de su-
blocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 27.03.1996. (Doc.
s fls. 232 a 233 dos autos).

RR) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, re-
nunciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 234 dos autos.

SS) A locação mobiliária a que alude a alínea RR) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
28.03.1996. (Doc.s fls. 235 a 238 dos autos).

TT) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 239 dos autos.

UU) A locação mobiliária a que alude a alínea TT) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
09.12.1996. (Doc.s fls. 240 a 243 dos autos).

VV) Em 02.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 244 dos autos.
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WW) A locação mobiliária a que alude a alínea VV) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
11.12.1996. (Doc.s fls. 245 a 248 dos autos).

XX) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 249 dos autos.

YY) A locação mobiliária a que alude a alínea XX) do probatório é reportada ao contrato de su-
blocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 16.12.1996. (Doc.
s fls. 250 a 251 dos autos).

ZZ) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 252 dos autos.

AAA) A locação mobiliária a que alude a alínea ZZ) do probatório é reportada ao contrato de 
subarrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 12.12.1996. 
(Doc.s fls. 253 a 254 dos autos).

BBB) Em 02.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 255 dos autos.

CCC) A locação mobiliária a que alude a alínea BBB) do probatório é reportada ao contrato de 
sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 16.12.1996. (Doc.
s fls. 256 a 257 dos autos).

DDD) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 258 dos autos.

EEE) A locação mobiliária a que alude a alínea DDD) do probatório é reportada ao contrato de 
sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 11.12.1996. (Doc.
s fls. 259 a 260 dos autos).

FFF) Em 02.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 261 dos autos.

GGG) A locação mobiliária a que alude a alínea FFF) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
11.12.1996. (Doc.s fls. 262 a 265 dos autos).

HHH) Em 02.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 266 dos autos.

III) A locação mobiliária a que alude a alínea HHH) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
18.12.1996. (Doc.s fls. 267 a 270 dos autos).

JJJ) Em 02.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 271 dos autos.

LLL) A locação mobiliária a que alude a alínea JJJ) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
17.12.1996. (Doc.s fls. 272 a 275 dos autos).

MMM) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
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DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 276 dos autos.

NNN) A locação mobiliária a que alude a alínea MMM) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
20.12.1996. (Doc.s fls. 277 a 280 dos autos).

OOO) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 280 dos autos.

PPP) A locação mobiliária a que alude a alínea OOO) do probatório é reportada ao contrato de 
sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 12.12.1996. (Doc.
s fls. 282 a 283 dos autos).

QQQ) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 284 dos autos.

RRR) A locação mobiliária a que alude a alínea QQQ) do probatório é reportada ao contrato de 
sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 10.12.1996. (Doc.
s fls. 285 a 286 dos autos).

TTT) Em 03.12. 1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 287 dos autos.

UUU) A locação mobiliária a que alude a alínea TTT) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
16.12.1996. (Doc.s fls. 288 a 291 dos autos).

VVV) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 292 dos autos.

WWW) A locação mobiliária a que alude a alínea VVV) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
16.12.1996. (Doc.s fls. 293 a 296 dos autos).

XXX) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 297 dos autos.

YYY) A locação mobiliária a que alude a alínea XXX) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
12.12.1996. (Doc.s fls. 298 a 301 dos autos).

ZZZ) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 302 dos autos.

AAAA) A locação mobiliária a que alude a alínea ZZZ) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
11.12.1996. (Doc.s fls. 303 a 306 dos autos).

BBBB) Em 03.12.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 18.11.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 307 dos autos.

CCCC) A locação mobiliária a que alude a alínea BBBB) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
10.12.1996. (Doc.s fls. 308 a 311 dos autos).
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DDDD) Em 14.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 312 dos autos.

EEEE) A locação mobiliária a que alude a alínea DDDD) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
20.02.1997. (Doc.s fls. 313 a 316 dos autos).

FFFF) Em 14.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 317 dos autos.

GGGG) A locação mobiliária a que alude a alínea EEEE) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
21.02.1997. (Doc.s fls. 318 a 321 dos autos).

HHHH) Em 17.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 322 dos autos.

IIII) A locação mobiliária a que alude a alínea HHHH) do probatório é reportada ao contrato de 
arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
25.02.1997. (Doc.s fls. 323 a 326 dos autos).

JJJJ) Em 14.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, renun-
ciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no DL. 
n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 327 dos autos.

KKKK) A locação mobiliária a que alude a alínea JJJJ) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
24.02.1997. (Doc.s fls. 328 a 331 dos autos).

LLLL) Em 14.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 332 dos autos.

MMMM) A locação mobiliária a que alude a alínea LLLL) do probatório é reportada ao contrato de 
subarrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 25.02.1997. 
(Doc.s fls. 333 a 334 dos autos).

NNNN) Em 14.02.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 335 dos autos.

OOOO) A locação mobiliária a que alude a alínea NNNN) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
19.02.1997. (Doc.s fls. 336 a 339 dos autos).

PPPP) Em 16.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 340 dos autos.

QQQQ) A locação mobiliária a que alude a alínea PPPP) do probatório é reportada ao contrato 
de subarrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 21.05. 1997. (Doc.s fls. 341 a 342 dos autos).

RRRR) Em 16.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 343 dos autos.
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SSSS) A locação mobiliária a que alude a alínea RRRR) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
23.05.1997. (Doc.s fls. 344 a 347 dos autos).

TTTT) Em 16.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 348 dos autos.

UUUU) A locação mobiliária a que alude a alínea TTTT) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
22.05.1997. (Doc.s fls. 349 a 352 dos autos).

VVVV) Em 16.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 353 dos autos.

VVVV) A locação mobiliária a que alude a alínea WWWW) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
27.05.1997. (Doc.s fls. 354 a 357 dos autos).

XXXX) Em 26.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 358 dos autos.

YYYY) A locação mobiliária a que alude a alínea XXXX) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
30.05.1997, (Doc.s fls. 359 a 362 dos autos).

ZZZZ) Em 26.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 363 dos autos.

AAAAA) A locação mobiliária a que alude a alínea ZZZZ) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
05.06.1997. (Doc.s fls. 364 a 367 dos autos).

BBBBB) Em 26.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 368 dos autos.

CCCCC) A locação mobiliária a que alude a alínea BBBBB) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
05.06.1997. (Doc.s fls. 369 a 370 dos autos).

DDDDD) Em 26.05.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 373 dos autos.

EEEEE) A locação mobiliária a que alude a alínea DDDDD) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
09.06.1997. (Doc.s fls. 374 a 377 dos autos).

FFFFF) Em 07.07.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 378 dos autos.

GGGGG) A locação mobiliária a que alude a alínea FFFFF) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
17.07.1997. (Doc.s fls. 379 a 382 dos autos).

HHHHH) Em 07.07.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
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DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 383 dos autos.

IIIII) A locação mobiliária a que alude a alínea HHHHH) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
21.07.1997. (Doc.s fls. 384 a 387 dos autos).

JJJJJ) Em 21.03.1996, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFICADO 
no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503 340 855, re-
nunciou em 29.02.1996, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 388 dos autos.

KKKKK) A locação mobiliária a que alude a alínea JJJJJ) do probatório é reportada ao contrato 
de subarrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 11.06.1997. (Doc.s fls. 389 a 390 dos autos).

LLLLL) Em 07.07.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 29.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 391 dos autos.

MMMMM) A locação mobiliária a que alude a alínea LLLLL) do probatório é reportada ao con-
trato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 18.07.1997. (Doc.s fls. 392 a 395 dos autos).

NNNNN) Em 07.08.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 29.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 396 dos autos.

OOOOO) A locação mobiliária a que alude a alínea NNNNN) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
20.08.1997. (Doc.s fls. 397 a 400 dos autos).

PPPPP) Em 14.08.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 401 dos autos.

QQQQQ) A locação mobiliária a que alude a alínea PPPPP) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
20.08.1997. (Doc.s fls. 402 a 405 dos autos).

RRRRR) Em 07.08.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 21.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 406 dos autos.

SSSSS) A locação mobiliária a que alude a alínea RRRRR) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
18.08.1997. (Doc.s fls. 407 a 410 dos autos).

TTTTT) Em 07.08.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 411 dos autos.

UUUUU) A locação mobiliária a que alude a alínea TTTTT) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
19.08.1997. (Doc.s fls. 412 a 415 dos autos).

VVVVV) Em 07.08.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 24.01.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 416 dos autos.

WWWWW) A locação mobiliária a que alude a alínea VVVVV) do probatório é reportada ao 
contrato de sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
18.08.1997. (Doc.s fls. 417 a 418 dos autos).
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XXXXX) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 419 dos autos.

YYYYY) A locação mobiliária a que alude a alínea XXXXX) do probatório é reportada ao con-
trato de subarrendamento celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
05.11.1997. (Doc.s fls. 420 a 421 dos autos).

ZZZZZ) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 422 dos autos.

AAAAAA) A locação mobiliária a que alude a alínea ZZZZZ) do probatório é reportada ao con-
trato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 30.10.1997. (Doc.s fls. 423 a 426 dos autos).

BBBBBB) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 427 dos autos.

CCCCCC) A locação mobiliária a que alude a alínea BBBBBB) do probatório é reportada ao con-
trato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 11.10.1997. (Doc.s fls. 428 a 431 dos autos).

DDDDDD) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 432 dos autos.

EEEEEE) A locação mobiliária a que alude a alínea DDDDDD) do probatório é reportada ao con-
trato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 
em 07.11.1997. (Doc.s fls. 433 a 436 dos autos).

FFFFFF) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 437 dos autos.

GGGGGG) A locação mobiliária a que alude a alínea FFFFFF) do probatório é reportada ao contrato 
de sublocação celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 10.11.1997. 
(Doc.s fls. 438 a 439 dos autos).

HHHHHH) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 440 dos autos.

IIIIII) A locação mobiliária a que alude a alínea HHHHHH) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
05.11.1997. (Doc.s fls. 441 a 444 dos autos).

JJJJJJ) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 445 dos autos.

KKKKKK) A locação mobiliária a que alude a alínea JJJJJJ) do probatório é reportada ao contrato 
de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503160024 em 
10.11.1997. (Doc.s fls. 446 a 449 dos autos).

LLLLLL) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 450 dos autos.
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MMMMMM) A locação mobiliária a que alude a alínea LLLLLL) do probatório é reportada ao 
contrato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503 160 
024 em 31.10.1997. (Doc.s fls. 451 a 454 dos autos).

NNNNNN) Em 28.10.1997, 1ª Repartição de Finanças do Concelho de Sintra emitiu o CERTIFI-
CADO no qual atestou que a LIDL PORTUGAL & COMPANHIA, contribuinte fiscal n.º 503340855, 
renunciou em 13.08.1997, ao abrigo do art. 12º, n.º 4 do CIVA, e em conformidade com o disposto no 
DL. n.º 241/86 de 20.08. à isenção de IVA prevista no art. 9º, n.º 30 do CIVA com referência à locação 
mobiliária identificada a fls. 455 dos autos.

OOOOOO) A locação mobiliária a que alude a alínea NNNNNN) do probatório é reportada ao 
contrato de arrendamento comercial celebrado a LIDL & COMPANHIA contribuinte fiscal n.º 503 160 
024 em 04.11.1997. (Doc.s fls. 456 a 459 dos autos).

PPPPPP) Em 28 de Fevereiro de 1998, em resultado de uma operação de fusão a LIDL PORTUGAL 
& CIA absorveu a LIDL & CIA dando origem à LIDL & COMPANHIA. (Doc. n.º 3 junto à p.i.).

QQQQQQ) Em, 19.06.1997, 17.07.1997, 18.08.1998, 19.09.1997, 08.10.1997, 10.11.1997, 
09.12.1997 e 12.01.1998 a LIDL PORTUGAL & CIA solicitou à Direcção Geral de Finanças o re-
embolso de IVA, respeitante aos períodos 97/04, 97/05, 97/06, 97/07, 97/08, 97/09, 97/10 e 97/11 ao 
abrigo da renúncia à isenção prevista no CIVA. (Doc. n.º 1 junto à p.i.).

RRRRRR) Na sequência dos pedidos de reembolso a que alude a alínea QQQQQQ) do probatório 
e ao abrigo da Ordem de Serviço 30013 a 30020 de 14.09.1998, a Administração Fiscal levou a efeito 
uma acção inspectiva de controlo e avaliação à Impugnante. (Doc. n.º 1 junto à p.i.).

SSSSSS) Em, 07.02.2001 a Direcção de Serviços do Imposto Sobre o Valor Acrescentado elaborou 
sob o assunto: “IVA – REGULARIZAÇÃO” a informação de que se extrai:

“Tendo por referencia a exposição de 2000.04.26 do sujeito passivo LIDL&CIA, bem como a 
informação prestada pelos Serviços de Inspecção Tributária efectuada no seguimento de pedidos de 
reembolsos, cumpre prestar a seguinte.

15.2 Tendo em conta que a fusão das duas sociedades se verificou em 28 de Fevereiro de 1998, 
deixando de haver distinção entre inquilino e arrendatário passando a haver uma só entidade que 
utiliza os bens imóveis em actividades tributadas com direito a dedução, deverá, pois ser esta a data 
da fusão a data limite para efeitos de cálculo dos juros compensatórios.

15.3. Tendo em conta que o sujeito passivo renunciou à isenção prevista no n.º 30 do art. 9º do 
CIVA tendo -lhe sido emitidos os respectivos certificados de renúncia à isenção e passando a liquidar 
com a fusão das sociedades passou a ser uma única entidade então deverá ser -lhe concedida o direito à 
regularização do IVA que lhe vier ser liquidado e pago, através da sua inscrição no campo 40 do quadro 
06 de uma declaração periódica posterior a entregar dentro do prazo.” (Doc. n.º 8 junto à p.i.).

TTTTTT) Em 09.03.2001, a Subdirectora  - Geral da Direcção Geral de Finanças exarou na in-
formação a que alude a alínea SSSSSS) do probatório, o seguinte despacho:

“Concordo. Proceda -se à liquidação de IVA devido e juros compensatórios como proposto nos 
pontos 15.1 e 15.2. Autorizo a regularização nos termos e condicionamentos referidos no ponto 15.3.” 
(Doc. n.º 8 junto à p.i.).

UUUUUU) Em 30.07.2001, a Administração Fiscal emitiu as liquidações de Juros Compensatórios 
nºs. 01140962 M (96/04), 01140963 M (96/06), 01140964 M (96/07), 01140965 M (96/08), 01140966 
M (96/09), 01140967 M (97/02), 01140968 M (97/03), 01140969 M (97/04), 01140970 M (97/05), 
01140971 M (97/06), 01140972 M (97/07), 01140973 M (97/08) e 01140974 M (97/09), no montante, 
respectivamente, de Esc: 1.128.744$00, Esc: 803.555$00, Esc: 8.803.021$00, Esc: 6.904.123$00, 
Esc: 589.229$00, Esc: 17.079.933$00, Esc: 851.688$00, Esc: 4.970.143$00, Esc: 1.294.011$00, Esc: 
4.975.955$00, Esc: 99.001$00, Esc: 172.942$00 e Esc: 426.262$00 nas quais consta como data limite 
de pagamento voluntário o dia 30.09.2001. (Doc. n.º 4 junto à p.i.).

VVVVVV) Em 27.09.2001 a impugnante procedeu ao pagamento dos juros compensatórios 
referidos na alínea UUUUUU) do probatório no montante de Esc: 48.098.157$00. (Doc. n.º 4 junto à 
p.i. e informação de fls. 513 dos autos).

WWWWWW) A Impugnante não outorgou as correspondentes escrituras públicas reportadas aos 
contratos elencados neste probatório. (acordo)

XXXXXX) Em 04.01.2001 deu entrada em tribunal a petição inicial que originou os presentes 
autos. (Cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

3.1. Depois de apreciar e concluir pela improcedência da excepção da caducidade do direito de 
acção alegada pela Fazenda Pública, a sentença recorrida apreciou, em seguida, e como questão prévia, 
o alegado (pela recorrente) vício de forma, por falta de fundamentação, imputado às liquidações (de 
juros compensatórios) impugnadas, vindo a concluir que o Tribunal não pode conhecer de tal vício, 
uma vez que o mesmo não se mostra arguido na petição inicial e só em sede de alegações a impugnante 
o veio invocar.

Porém, dado que se trata de vício que não é de conhecimento oficioso e dado que os factos que 
o integram também não se mostram supervenientes, então, porque o mesmo foi invocado apenas na 
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alegação pre -sentencial e com inteira novidade em relação à petição, onde não fora arguido, o Tribunal 
não poderá dele conhecer (do preceituado na parte final n.º 1 do art. 108º do CPPT decorre que é na 
petição que o impugnante tem de expor as razões de facto e de direito que fundamentam o pedido, 
sendo aí, portanto, que devem ser alegados os factos integrantes da causa de pedir e delineado o pedido 
que daquele decorre).

3.2. E enunciando, em seguida, como questão de mérito a conhecer, a que se prende com a ale-
gada ilegalidade das liquidações de juros compensatórios, em virtude de a impugnante ter deduzido 
antecipadamente o IVA sem observar as normas legais a que alude o DL n.º 241/86, de 20/8, isto é, 
a questão de saber se o contrato de locação a que se alude no n.º 2 do art. 4º deste diploma tinha ou 
não que obedecer à forma da escritura pública prevista no art. 7º do RAU, na redacção anterior ao 
DL 64 -A/2000, de 22/4, a sentença concluiu pela improcedência da impugnação.

Para tanto, considerou, em síntese:
A locação de bens imóveis está isenta de IVA, nos termos do n.º 30 do art. 9º do CIVA, mas po-

derão renunciar a tal isenção, de acordo com o n.º 4 do art. 12º do mesmo Código, os sujeitos passivos 
que arrendem esses bens ou partes autónomas dos mesmos a outros sujeitos passivos do imposto, de-
terminando o n.º 6 do citado normativo que, para exercer a renúncia prevista nos números anteriores, 
o locador ou o alienante deverão apresentar declaração, de modelo aprovado, de que conste o nome do 
locatário ou do adquirente, a renda ou o preço e demais condições do contrato e que, comprovados os 
pressupostos referidos naqueles números, a administração fiscal emitirá um certificado, isento de selo, 
que será exibido aquando da celebração do contrato ou da escritura de transmissão.

As formalidades e os condicionalismos a observar pelos sujeitos passivos que decidam optar pela 
aplicação do IVA à transmissão ou à locação de bens imóveis ou partes autónomas destes encontram-
-se estabelecidas no citado DL n.º 241/86, de 20/8, cujo n.º 2 do art. 4º estatui que não será, todavia, 
permitido aos sujeitos passivos efectivar a dedução relativa a cada imóvel ou parte autónoma no im-
posto apurado em outros imóveis ou partes autónomas ou quaisquer outras operações, nem solicitar o 
respectivo reembolso nos termos dos nºs. 5 e 6 do art. 22º do CIVA, antes da celebração da escritura 
de transmissão ou do contrato de locação de imóveis.

Ora, apesar de a impugnante sustentar que, ao invés do que sucede com o contrato de transmissão 
em que expressamente se exige a escritura pública, no caso da locação de imóveis tal exigência não se 
manifesta no texto legal, o que é verdade é que, segundo dispõe o art. 219º do C.Civil, “A validade da 
declaração negocial não depende da observância de forma especial salvo quando a lei a exigir”, sendo 
sabido, por outro lado, que a lei aplicável a um contrato, mesmo quanto às condições da sua validade 
formal, é a vigente ao tempo em que o negócio foi celebrado (art. 12º do C.Civil).

E na data do nascimento das obrigações tributárias, o contrato de locação para ser válido teria 
de ser celebrado por escritura pública nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 7º do RAU, 
aprovado pelo DL n.º 321 -B/90, de 16/10, sendo que a existência e subsequente apresentação do con-
trato de locação, entendido este no sentido de contrato celebrado por escritura pública, é formalidade 
absolutamente essencial no mecanismo da renúncia à isenção de IVA no sector da locação de imóveis 
e posterior reembolso do imposto suportado.

Por isso, uma vez que a não observância desta formalidade (ad substantiam) torna nulo o contrato, 
nos termos do disposto no art. 220º do C.Civil, pelo que, embora tal negócio seja existente como acto 
realizado, são -lhe contudo recusados os efeitos jurídicos a que se destina.

Daí que, deduzindo o IVA antes de validamente celebrar os pertinentes contratos de locação, isto 
é, mediante as respectivas escrituras públicas, deu a impugnante causa ao retardamento na liquidação 
do imposto, pelo que havia lugar à liquidação de juros compensatórios até 28/2/1998, data em que 
ocorreu a fusão das duas sociedades em questão.

E sendo os juros compensatórios devidos, também não haverá lugar aos peticionados juros in-
demnizatórios.

3.3. Do assim decidido discorda a recorrente sustentando que:
 - a sentença é nula (atento o disposto nos arts. 668º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125º, n.º 1, do 

CPPT), dado que, apesar de ter sido alegado não haver lugar à aplicação do art. 35º da LGT, o Tribunal 
não se pronunciou sobre a falta de pressupostos de que depende a fixação de juros indemnizatórios, 
fundamentalmente, no que respeita às divergências na fundamentação e inexistência de prejuízo para 
a AT pelo “alegado” reembolso indevido (cfr. Conclusões 1ª a 5ª).

 - a sentença enferma de erro de julgamento quando considera que o DL n.º 241/86, de 20/8, ao referir-
-se a contrato de locação pretende significar contrato legalmente eficaz, ou seja efectuado em observância 
com a lei que os regula que é, desde 15/10/1990, o art. 7º do (RAU) aprovado pelo DL n.º 321 -B/90, 
de 15/10, sendo estes contratos lavrados em escritura pública (cfr. Conclusões 6ª a 32ª).

Atento, pois, o teor das Conclusões das alegações bem como do douto Parecer do MP, as questões 
a decidir no presente recurso são as de saber se a sentença enferma da nulidade, por omissão de pronún-
cia, que lhe é imputada, se pode conhecer -se do vício de forma imputado às liquidações impugnadas, 
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suscitado pelo MP e, se for caso disso, se a sentença enferma do apontado erro de julgamento que lhe 
é, igualmente imputado pela recorrente.

Vejamos.
4.1. Diga -se, antes de mais, que há que rectificar o lapso manifesto verificado nas várias 

alíneas do Probatório fixado pela sentença recorrida, quando ali se faz referência a «locação mobiliá-
ria», pois, como do seu próprio contexto se revela e resulta (quer porque se referenciam os contratos 
de arrendamento, quer porque se referenciam os documentos respectivos) se queria, antes, referir 
«locação imobiliária».

4.2.1. Vejamos, então, a questão da nulidade por omissão de pronúncia (Conclusões 1ª a 5ª 
e Parecer do MP).

Prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, a nulidade da 
sentença, por omissão de pronúncia, está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 do 
art. 660º do CPC, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras».

No caso, a recorrente substancia, como se viu, a nulidade por omissão de pronúncia no entendi-
mento de que, apesar de ter sido alegado não haver lugar à aplicação do art. 35º da LGT, o Tribunal 
não se pronunciou sobre a falta de pressupostos de que depende a fixação de juros indemnizatórios, 
fundamentalmente, no que respeita às divergências na fundamentação e inexistência de prejuízo para 
a AT pelo “alegado” reembolso indevido.

E mais alega, ainda, que o princípio “pro actione” expresso no art. 124º do CPPT aponta para a 
ultrapassagem de escolhos de cariz adjectivo e processual em ordem à resolução das causas para cuja 
tutela o meio processual foi utilizado e sendo que tal nulidade ocorre quando o juiz deixe de pronunciar-
-se sobre questão que devesse apreciar – subsunção dos factos, evidenciados nos documentos juntos 
aos autos, à norma aplicável (o art. 35º da LGT – vide art. 660º, n.º 2 do CPC) e de resolver todas as 
questões que tiverem sido submetidas à sua apreciação. Além de que quer o STA quer o Tribunal Cons-
titucional admitem a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões 
de direito (vide os acs. de 16/11/2000, rec. n.º 46.455, de 17/3/1999, rec. n.º 44.495, e de 11/7/2001, 
rec. n.º 46.909).

Por sua vez o MP sustenta que, apesar de a falta de conhecimento da questão da falta de funda-
mentação (nomeadamente, quer quanto à culpa da impugnante, quer quanto ao cálculo dos ditos juros 
 - fls. 523 a 527) ter sido apenas arguida nas alegações, é de entender que a alegação efectuada no reque-
rimento de impugnação quanto à não aplicação do art. 35º da LGT, resulta nessa medida perceptível.

4.2.2. Mas, a nosso ver e salvo o devido respeito, não pode ser acolhida a arguição da nulidade 
em questão.

Esta nulidade da decisão, por omissão de pronúncia, só existe quando o tribunal deixa de apreciar 
e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento tenha ficado 
prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe incumbe o conhecimento de todas as ques-
tões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento 
oficioso de outras (cfr. citado n.º 2 do art. 660º do CPC).

Ora, no caso dos autos, a decisão recorrida logo em sede de questão prévia e referenciando, preci-
samente, este alegado vício de forma, por falta de fundamentação, imputado às liquidações impugnadas, 
exarou que, por o mesmo não ter sido arguido na petição inicial e só em sede de alegações a impugnante 
o ter vindo invocar, então, dado que se trata de vício que não é de conhecimento oficioso e dado que os 
factos que o integram também não se mostram supervenientes, o Tribunal não poderá dele conhecer, 
pois que, do preceituado na parte final n.º 1 do art. 108º do CPPT decorre que é na petição que o impug-
nante tem de expor as razões de facto e de direito que fundamentam o pedido, sendo aí, portanto, que 
devem ser alegados os factos integrantes da causa de pedir e delineado o pedido que daquele decorre.

E daqui resulta, a nosso ver, que a sentença decidiu concretamente essa questão suscitada pela 
recorrente, formulando juízo decisório no sentido de que, pelas razões legais que apontou, a mesma não 
pode ser apreciada. Sendo que esta pronúncia, nos termos que ficaram expressos, se tem como suficiente 
e legal para efeitos das exigências decorrentes da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC.

Independentemente, portanto, da bondade do assim decidido (questão que se subsume já a eventual erro 
de julgamento e não à nulidade por omissão de pronúncia) improcede, pelo exposto, a nulidade invocada.

4.2.3. É certo que relativamente a esta matéria, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto junto deste STA, 
considera que da alegação efectuada no requerimento de impugnação quanto à não aplicação do art. 35º 
da LGT resulta perceptível que a impugnante também logo ali invocou a falta de fundamentação das 
liquidações impugnadas e que, a ser assim, e porque em tais liquidações (fls. 126 a 138) constam apenas 
os períodos a que as mesmas se referiam, o ano e mês a que se referiam, os respectivos montantes, as datas 
tidas como limite de pagamento e como fundamentos de direito os arts. 89º do CIVA e 35º da LGT, mas 
não vindo expressamente referidos os montantes sobre que incidiam os juros, nem a taxa em concreto 
aplicada, então é de concluir que esta fundamentação não satisfaz o previsto no dito art. 35º n.º 9 da LGT 
quanto ao cálculo, pelo que, sendo irrelevante que se tenha ainda feito constar que a demonstração do 
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cálculo e outros fundamentos podiam ainda ser obtidos junto da RF competente, é de anular o decidido e 
decretar -se que se conheça da alegada falta de fundamentação, face ao previsto no art. 35º n.º 9 da LGT.

Mas, salvo o devido respeito, também não se nos afigura, que assim seja.
Desde logo porque nos artigos que na Petição Inicial se reportam a esta matéria dos juros com-

pensatórios (os arts. 84º a 92º) a referência ao mencionado art. 35º da LGT é feita apenas como suporte 
do pedido (feito pela impugnante) de juros indemnizatórios a seu favor, com base na alegação de que, 
não sendo devidos os liquidados e impugnados juros compensatórios [por não ter havido retardamento 
da liquidação de parte ou da totalidade do imposto devido, por facto imputável ao sujeito passivo e por 
não se verificarem os pressupostos fundamentadores da correcção efectuada pelos serviços do IVA, 
então de forma alguma haveria lugar à liquidação de tais juros compensatórios, dado que, nos «termos 
e para efeitos do disposto no artigo 35º da Lei Geral Tributária estes juros incidem sobre o montante 
de imposto devido cuja liquidação foi retardada por culpa do contribuinte»] – cfr. arts. 84º a 92º da PI.

Ou seja, não se vê que esteja aqui invocada a ilegalidade da liquidação dos juros compensatórios, 
por falta de fundamentação da respectiva liquidação.

Pelo que não podia a impugnante, como bem decidiu a sentença, invocar nas alegações novos vícios 
do(s) acto(s) impugnado(s), sendo que nelas, em regra, e conforme aponta o cons. Lopes de Sousa (1) 
«apenas é admissível a apreciação crítica das provas e a discussão das questões de direito suscitadas 
na petição da impugnação, não sendo possível utilizá -las para invocar novos factos ou suscitadas no-
vas questões de ilegalidade do acto impugnado», isto é, dado o princípio da estabilidade da instância e 
dado o ónus imposto ao impugnante de expor na petição de impugnação os factos e as razões de direito 
que fundamentam o pedido (nº 1 do art. 108º do CPPT), só em casos excepcionais, quando se esteja 
perante questões de conhecimento oficioso ou quando factos subjectivamente supervenientes para o 
impugnante lhe proporcionem a tomada de conhecimento de vícios de que não podia ter conhecimento 
no momento da apresentação da petição, será permitido ao impugnante invocar posteriormente novos 
factos ou imputar novos vícios ao acto impugnado.

4.3. Mas o MP também vem, ele próprio, suscitar agora e autonomamente este mesmo vício da 
falta de fundamentação das liquidações impugnadas.

Mas dessa questão não pode o STA conhecer.
Na verdade, embora se entenda que em 1ª instância a lei permite ao MP arguir vícios do acto 

impugnado que não tenham sido arguidos pelo impugnante (2) já o mesmo não sucede em sede de 
recurso jurisdicional.

É que, embora no n.º 1 do art. 289º do CPPT se preveja que o processo vá com vista ao MP, trata -se 
de situação não prevista no regime de recursos jurisdicionais em processo civil, pelo que há que fazer 
apelo às normas sobre processo nos tribunais administrativos, ao abrigo da alínea c) do art. 2º do CPPT.

Ora, de acordo com o n.º 1 do art. 146º do CPTA, a vista ao Ministério Público, no seguimento 
do recebimento do processo no tribunal de recurso, destina -se à pronúncia «sobre o mérito do recurso, 
em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, de interesses públicos especialmente relevantes ou 
de algum dos valores ou bens referidos no n.º 2 do artigo 9º».

O MP intervém, pois, nos recursos jurisdicionais para se pronunciar sobre o mérito do recurso «se-
gundo um critério análogo ao previsto no artigo 85º (do CPTA), para a acção administrativa especial. (…)

Cabe ainda sublinhar que o n.º 1 se refere a uma pronúncia sobre o mérito do recurso, o que 
parece apontar, à semelhança do que sucede com a intervenção prevista no âmbito da acção adminis-
trativa especial, no sentido de que tal intervenção não abrange a legalidade processual (cfr. nota 2 ao 
artigo 85º). No entanto, a solução, que é justificada, nesse domínio, à luz de um princípio de eficiên-
cia processual, que visa evitar que o processo termine por decisões formais, não apresenta a mesma 
acuidade quando o processo ultrapassou já a fase de apreciação em primeira instância e o que está 
em causa é apenas verificar se a decisão judicial já emitida é conforme ao direito …». (3)

Ou seja, porque a intervenção do MP nos termos do n.º 1 do art. 289º do CPPT também deve 
limitar -se à pronúncia quanto ao mérito da decisão recorrida, é de concluir que, nesta fase, não pode 
ele invocar novos vícios não alegados pelas partes.

E, assim sendo, também não pode agora conhecer -se do vício de falta de fundamentação das 
liquidações impugnadas, suscitado pelo MP junto deste STA.

5. Importa, então, apreciar se a sentença enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe 
imputa: isto é, se interpretou correctamente a disposição contida no art. 4º do DL n.º 241/86, de 20/8.

E embora possa parecer, numa primeira análise, que a alegação de erro de julgamento por ilegal 
interpretação do disposto neste DL n.º 241/86, de 20/8, se traduzirá na alegação de um vício da própria 
liquidação do imposto (e não das liquidações de juros compensatórios devidos por atraso daquela, as 
quais constituem o objecto da presente impugnação), não se nos afigura que assim suceda.

Na verdade, as presentes liquidações derivam, como decorre da sentença, de uma alegada dedução 
ilegal (por extemporânea) do imposto. E a impugnante contrapõe que não houve atraso na entrega desse 
imposto, precisamente porque, no momento em que exerceu o direito à dedução, a lei lhe conferia já 
esse direito, bem como ao do respectivo reembolso.
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Ora, assim sendo, a questão da existência de tal direito à dedução (nos termos do dito DL 241/86) 
também contende com a legalidade dos juros compensatórios liquidados pelo atraso na entrega daquele 
mesmo imposto, ou seja, também se repercute nos pressupostos (atraso na entrega do imposto, imputável 
ao sujeito passivo) das liquidações dos próprios juros compensatórios aqui em causa.

Vejamos pois.
5.1. De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 1º, conjugada com o n.º 1 do art. 4º, 

ambos do CIVA, a locação de bens imóveis é considerada uma prestação de serviços sujeita a IVA.
Diga -se, desde já, que não está aqui em causa uma definição do próprio conceito de locação de 

imóveis [e, por isso, também não está em causa qualquer conceito autónomo de direito comunitário a que 
deva apelar -se (no âmbito das isenções previstas no art. 13º da Directiva, bem como dos arts. 131º e ss. 
da Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11, que correspondem àquele anterior art. 13º da Sexta 
Directiva, a orientação é a de que as isenções constituem conceitos autónomos de Direito Comunitário 
e devem, como tal, ser objecto de uma definição comunitária  - cfr., entre outros, os acórdãos do TJCE, 
de 12/9/2000, caso Comissão/Reino Unido (C -359/97) e caso Comissão/Irlanda (C -358/97)], sendo 
que a jurisprudência comunitária tem vindo a definir o conceito de locação de imóveis para efeitos da 
isenção do IVA, como a operação económica em que o proprietário de um imóvel cede ao locatário 
(prestação de serviços) o direito de ocupar o imóvel e dele excluir outras pessoas, contra o pagamento 
de uma renda (contraprestação), por um prazo convencionado (duração).

Aliás, também a legislação nacional define o conceito de locação de imóveis de modo semelhante 
(no art. 1022º do CCivil).

Mas, como se adiantou, no presente recurso não está em causa o próprio conceito de locação de 
imóveis, ou seja que esta constitua uma prestação de serviços e que esteja, nos casos previstos na lei, 
isenta do imposto.

Mas, nos termos do também disposto no n.º 30 do art. 9º do CIVA (na redacção à data dos factos) 
a locação de imóveis é operação isenta desse imposto.

E embora tal isenção não permita o direito à dedução do imposto suportado (al. a) do n.º 1 do 
art. 20º), o sujeito passivo pode, porém, renunciar a essa isenção, nos termos do disposto nos nºs. 4, 6 
e 7 do art. 12º do CIVA, optando pela aplicação do imposto às operações que efectua.

Estes nºs. 4, 6 e 7 tinham, à data, a redacção seguinte:
«4  - Poderão também renunciar à isenção referida no n.º 30 do artigo 9º os sujeitos passivos do 

imposto que arrendem bens imóveis ou partes autónomas destes a outros sujeitos do imposto.
5 – (…)
6  - Para exercer a renúncia prevista nos números anteriores o locador ou o alienante deverão 

apresentar declaração, de modelo aprovado, de que conste o nome do locatário ou do adquirente, 
a renda ou preço e demais condições do contrato. Comprovados os pressupostos referidos naqueles 
números, a administração fiscal emitirá um certificado, isento de selo, que será exibido aquando da 
celebração do contrato ou da escritura de transmissão.

7  - O direito à dedução do imposto, nestes casos, obedecerá às regras constantes do 
artigo 19º e seguintes, salvo o disposto em normas regulamentares especiais.»

5.2. Tal como sucede nas demais isenções previstas no art. 9º, também a prevista no seu referido 
n.º 30 é uma isenção do tipo incompleto, já que, por se reportar a operações não previstas no art. 20º, 
não é permitida a dedução do IVA incidente sobre os inputs necessários à realização dessas operações. 
Por isso, essa isenção gera o aparecimento de imposto oculto, que funcionará como elemento de sobre-
tributação dos bens finais produzidos, quando os imóveis sejam utilizados como bens de investimento 
de um sujeito passivo de IVA com actividade total ou parcialmente tributada.

E porque, assim sendo, a isenção em IVA para as transmissões de imóveis nem sempre é vantajosa, 
o legislador permite ao sujeito passivo que realize essas operações, nos casos de locação e de transmis-
são de bens imóveis, a opção pela tributação em IVA (renunciando à isenção) quando o arrendatário 
ou o adquirente tenham também a qualidade de sujeitos passivos de imposto (nºs. 4 e 5 do art. 12º). 
Trata -se, portanto, de imóveis que passarão a estar afectos a uma utilização industrial, comercial ou 
profissional. (4)

Os sujeitos passivos que decidam optar pela aplicação do IVA à transmissão ou à locação de bens 
imóveis devem formular a sua opção através da apresentação, pelo locador, de declaração de modelo 
aprovado de que conste o nome do locatário, a renda e demais condições do contrato.

E as demais formalidades e condicionalismos a observar estavam regulamentadas no DL n.º 241/86, 
de 20/8. (5) Com efeito, «para remediar os efeitos cumulativos, o legislador nacional, conforme a pos-
sibilidade que é permitida na Sexta Directiva, alínea b) do ponto C do artigo 13º, criou as normas que 
permitem ao sujeito passivo transmitente, mediante certas condições, optar pela tributação. Contudo, 
por um lado, restringiu o âmbito do direito de opção (nºs. 4 a 6 do artigo 12º do CIVA) e, por outro, 
através do Decreto -Lei n.º 241/86, de 20 de Agosto, estabeleceu as modalidades e condicionalismos a 
observar nos casos em que haja renúncia à isenção.» (6)

Tudo como decorre, aliás, do Preâmbulo deste referido DL.
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Em suma, os sujeitos passivos que pratiquem operações isentas nos termos do n.º 30 do art. 9º 
do CIVA, poderão optar pela aplicação do IVA à transmissão ou à locação dos bens imóveis ou partes 
autónomas destes, ficando com direito à dedução do imposto suportado para a realização dessas ope-
rações, segundo as regras definidas nos arts. 19º e ss. do CIVA e sem prejuízo do disposto nas normas 
especiais estabelecidas, à data, pelo referido DL n.º 241/86.

Ora, além do mais, este diploma estabelece, nos nºs 1 e 2 do seu art. 4º o seguinte:
«1  - Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os sujeitos passivos que renunciarem à 

isenção nos termos do artigo 1º terão direito à dedução do imposto suportado para a realização das 
operações relativas a cada imóvel ou parte autónoma, segundo as regras definidas nos artigos 19º e 
seguintes do Código do IVA.

2  - Não será, todavia, permitido aos sujeitos passivos efectivar a dedução relativa a cada imóvel 
ou parte autónoma no imposto apurado em outros imóveis ou partes autónomas ou quaisquer outras 
operações, nem solicitar o respectivo reembolso nos termos dos nºs. 5 e 6 do artigo 22º do Código do 
IVA, antes da celebração da escritura de transmissão ou do contrato de locação dos imóveis.»

5.3. Na tese da recorrente, uma vez que o n.º 6 do art. 12º do CIVA (na redacção à data) faz re-
ferência à exibição do certificado anteriormente emitido pela AT «aquando da celebração do contrato 
ou da escritura de transmissão» então é de entender que para operar a renúncia à isenção, nos casos de 
locação, o transcrito n.º 2 do art. 4º do DL 241/86 se basta com a celebração do próprio contrato de ar-
rendamento, sem necessidade de estar outorgada a respectiva escritura pública, isto é, independentemente 
da forma a que aquela “celebração” deva obedecer; é que, se assim não fosse, não seria necessário fazer 
referência à escritura pública nos casos de transmissão: as palavras “do contrato” seriam despiciendas, 
pois em lugar de o legislador ter dito “escritura de transmissão ou do contrato de locação de imóveis 
teria escrito “escritura de transmissão ou de locação de imóveis”.

Todavia, não acompanhamos tal entendimento.
5.4. A locação é um contrato consensual e oneroso que, quando versa sobre coisa imóvel se diz arren-

damento (arts. 1022º e 1023º do CCivil) [neste se distinguindo, por sua vez, os regimes do arrendamento 
urbano, (7) do arrendamento rural (8) e do arrendamento de prédios rústicos não abrangidos por este]. (9)

Por outro lado, como decorre do disposto no n.º 2 do art. 11º da LGT, sempre que, nas normas 
fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados 
no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei. (10)

Ora não se vê que quando a lei fiscal se refere a «contrato de locação dos imóveis» (nº 30º do 
art. 9º, n.º 6 do art. 12º, ambos do do CIVA e n.º 2 do art. 4º do DL 241/86) pretenda alterar o conceito 
de locação constante do CCivil e dos demais diplomas que a regulamentam.

Aquelas normas não estabelecem qualquer conceito específico de locação para efeitos de IVA: 
assumem e adoptam o conceito que resulta do ramo de direito que lhe é próprio, com os contornos aí 
igualmente definidos e sem lhe conferirem uma caracterização autónoma para efeitos fiscais. Ou seja, 
aquela referência (no CIVA e no DL n.º 241/86) à locação de imóveis, omissa de qualquer conceptu-
alização, tem de entender -se como remissiva para a lei civil, no âmbito da qual nasce o conceito. (11)

Aliás, o Preâmbulo do DL 241/86 salienta que o diploma visa estabelecer as formalidades e os 
condicionalismos a observar pelos sujeitos passivos que decidem optar pela aplicação do IVA à trans-
missão ou à locação de bens imóveis ou partes autónomas destes (sem referir qualquer especialidade 
quanto a tais conceitos).

Ora, o contrato de locação de imóveis devia, então, obedecer à forma da escritura pública prevista 
no art. 7º do RAU aplicável (o do DL 391 -B/1990, de 15/10, na redacção anterior ao DL 64 -A/2000, 
de 22/4).

5.5. Este art. 7º do RAU dispunha, à data, (12) o seguinte:
«1  - O contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito.
2  - Devem ser reduzidos a escritura pública:
a) Os arrendamentos sujeitos a registo;
b) Os arrendamentos para o comércio, indústria ou exercício de profissão liberal.
3  - No caso do n.º 1, a inobservância da forma escrita só pode ser suprida pela exibição do re-

cibo de renda e determina a aplicação do regime de renda condicionada, sem que daí possa resultar 
aumento de renda.

4  - No caso da alínea a) do n.º 2, a falta de escritura pública ou de registo não impede que o 
contrato se considere validamente celebrado e plenamente eficaz pelo prazo máximo por que o poderia 
ser sem a exigência de escritura pública e de registo, desde que tenha sido observada a forma escrita.»

Do aqui disposto decorre, pois, que, relativamente à celebração dos contratos referidos nos autos 
(arrendamento para comércio), se prescrevia a forma da escritura pública, sendo a sua falta geradora 
de nulidade (cfr. o art. 220º do CCivil: «a declaração negocial que careça da forma legalmente prescrita 
é nula, quando outra não seja a sanção especialmente prevista na lei»).

Ora, no caso, prescrevendo a norma tributária (art. 4º do DL 241/86) que o exercício do direito à 
dedução, no caso de locação imobiliária, depende da celebração do respectivo contrato e considerando 
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a norma do ramo do direito civil que o contrato só será válido se celebrado por escritura pública, não 
se vê que possa fazer -se a distinção invocada pela recorrente. Face, até, ao carácter formalista do IVA 
(em ordem nomeadamente, a evitar, o mais possível, a evasão fiscal) com a consequente estatuição de 
certas formalidades ad substantiam, que não meramente ad probationem, cuja inobservância pode, só 
por si, ocasionar a dívida de imposto ou impedir a dedução – cfr. os artigos 71º, n.º 5 e 19º, nºs. 3 e 4 
e n.º 3 do preâmbulo do CIVA) – cfr., entre outros, o ac. deste STA, de 31/1/2008, proc. n.º 0902/07.

E a circunstância de no n.º 2 do questionado art. 4º do DL 241/86 se referir expressamente «antes 
da celebração da escritura de transmissão ou do contrato de locação dos imóveis» também não conduz, 
por si só, à interpretação sustentada pela recorrente.

Por um lado e diferentemente do que sucede com o conceito de locação, é pacífico (na doutrina e 
na jurisprudência) que as normas fiscais contêm um conceito de transmissão (por exemplo nos casos de 
promessa com tradição) que é mais amplo do que aquele que resulta do CCivil, pelo que se justificará, 
para esse caso, a referência à escritura pública. Por outro lado, não parece que o facto de a lei não fazer 
tal referência (à escritura pública) quanto aos contratos de locação dos imóveis, implique que esteja a 
admitir que relevem, para efeitos da previsão da norma, os que (no conceito resultante da norma civil e 
que face a esta devam ser celebrados mediante escritura pública) por falta de forma legalmente prescrita, 
sofram de nulidade. Até porque o arrendamento de imóveis pode ocorrer relativamente a prédios rústicos 
(e se tiver por objecto apenas o solo poderá, se verificados os demais pressupostos, ocorrer isenção de 
IVA, nos termos do citado n.º 30 do art. 9º do CIVA, com a consequente possibilidade de renúncia com 
opção pelo tributação, nos termos e condições do n.º 4 deste art. 12º do CIVA e DL n.º 241/86, como 
vinha admitindo a própria AT – cfr. o Ofício -circulado n.º 30022, de 16/6/2000 - DSIVA  - IVA - Locação 
de terrenos agrícolas).

Assim e como bem se refere no Parecer de fls. 504 a 506, é a expressa referência à escritura 
pública para o caso da transmissão de imóveis, que também evidencia que o legislador pretendeu 
ligar o exercício do direito à dedução à observância de requisitos formais de validade dos negócios 
jurídicos referidos na norma, «relevando a forma jurídica do facto tributário tal como é exigida pelo 
direito privado e que, sendo assim quanto aos actos de transmissão, igual leitura se impõe relativamente 
aos contratos de locação em causa uma vez que a lei faz depender o exercício do direito à dedução 
da celebração do contrato de locação de imóveis e, numa perspectiva civilista, que é aquela utilizada 
pela norma, o mesmo só seria válido se celebrado por escritura pública.» Portanto, salvo o devido 
respeito, contrariamente ao que a recorrente alega (Conclusão 13ª), embora o n.º 2 do citado art. 4º 
reporte apenas a «celebração» do contrato de arrendamento, nada referindo quanto à forma que aquela 
«celebração» deve obedecer, sempre terá ela que buscar -se no respectivo ordenamento aplicável: as 
respectivas normas de natureza civilística; sendo certo que, ao invés do alegado na Conclusão 14ª, a 
situação também não será equiparável à mencionada no ac. deste STA, de 19/9/2007, rec. n.º 0460/07, 
pois, aí, o sujeito passivo terá vindo a obter o reembolso «numa data em que já possuía as condições 
para o receber»  - cfr. o citado acórdão.

Daí que não possa também acolher -se a alegação (constante das Conclusões 23ª a 32ª) de que foi 
violado o disposto no n.º 2 do art. 103º da CRP, pois que, como se viu, a interpretação considerada na 
sentença recorrida não assenta na exigência de qualquer obrigação acessória nova, mas, antes, se limita 
a aplicar as normas do direito civil que, à data, disciplinavam o regime do arrendamento comercial.

5.6. E a tal não obsta também a alegada circunstância de as exigências de forma previstas no RAU, 
quanto ao contrato de arrendamento, serem estabelecidas no interesse das partes, em particular do in-
quilino e não no interesse ou para protecção de terceiros (no caso, a AT) ou circunstância de a falta de 
escritura pública não inibir o locatário de demonstrar, através de outros meios de prova, designadamente, 
através dos recibos de renda, a existência de um contrato de arrendamento (cfr. Conclusões 15ª e 16ª).

Desde logo, porque o que o n.º 3 do art. 7º do RAU aplicável (DL n.º 321 -B/90, de 15/10) permite 
é o suprimento (através da exibição do recibo de renda) da inobservância da forma escrita nos casos 
previsto no seu n.º 1 (quando o contrato de arrendamento urbano deva ser celebrado por escrito). Mas 
também porque, relativamente ao exercício do direito à dedução e ao reembolso, a relevância daquela 
formalidade decorre, não do interesse da AT, mas, antes, do próprio regime legal constante do CIVA e 
dos diplomas que disciplinam esse regime, como é o caso do DL aqui em questão.

Não podendo, igualmente, proceder as demais alegações constantes das Conclusões 17ª e segts.
Com efeito, o princípio da prevalência da substância sobre a forma não é posto em causa, pelo facto 

de, como supra se disse, o CIVA, em consonância com o carácter formalista deste imposto, estabelecer 
certas formalidades ad substantiam, que não meramente ad probationem, cuja inobservância pode, só 
por si, ocasionar a dívida de imposto ou impedir a dedução.

Por outro lado, a alegação de que o Estado nunca foi lesado (na medida em que, independentemente 
de estarem ou não preenchidos os requisitos formais necessários para efectivar a renúncia à isenção 
de IVA, a recorrente sempre liquidou IVA nas rendas debitadas à arrendatária, entregando o respectivo 
imposto, tempestivamente, nos cofres da Fazenda) cai perante a constatação de que a recorrente dedu-
ziu antecipadamente o imposto suportado nas despesas respeitantes à construção dos imóveis, valores 
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esses que apenas poderiam ter sido deduzidos depois da emissão dos certificados referidos e da válida 
celebração dos ditos contratos de arrendamento; e assim, tendo havido tal antecipação não pode dizer-
-se que não terá havido prejuízo para o Estado, como bem se refere na sentença.

Nem se vê que haja ocorrido violação do princípio da boa -fé ou ocorrido abuso de direito pelo 
facto de AT ter procedido às correcções invocando a nulidade do contrato por vício de forma, uma vez 
que foi no âmbito das suas atribuições e competências que a AT procedeu, no seguimento do pedido de 
reembolso e após fiscalização, às correcções das quais resultaram as liquidações ora questionadas.

6. Concluindo -se, pois, que a recorrente deduziu indevidamente (antecipadamente) IVA, tem de 
concluir -se que ocorreu atraso na posterior liquidação e entrega do mesmo (daí as correcções efectu-
adas) e que, assim sendo, se verificam os pressupostos de que o art. 89º do CIVA (na redacção à data 
dos factos – ou seja, a resultante do art. 4º do DL n.º 7/96, de 7/2) faz depender a liquidação de juros 
compensatórios.

Na verdade, estabelece -se aí o seguinte:
«1  - Sempre que, por facto imputável ao contribuinte, for retardada a liquidação ou a entrega de 

parte ou da totalidade do imposto devido, acrescerão ao montante do imposto juros compensatórios 
à taxa básica de desconto do Banco de Portugal, em vigor no momento do início do retardamento, 
acrescida de cinco pontos percentuais.

2  - Os juros serão contados dia a dia, a partir do dia imediato ao do termo do prazo em que o 
imposto deveria ser entregue nos cofres do Estado até à data em que vier a ser suprida ou corrigida a 
falta, tendo como limite a data da emissão da certidão de dívida, após a qual se contarão juros de mora.

3  -…»
De modo idêntico dispõe actualmente, aliás, o art. 35º da LGT.
Neste contexto e resultando das als. QQQQQQ) a TTTTTT) da factualidade provada que a li-

quidação e entrega do imposto foi retardada e que tal sucedeu por facto imputável ao contribuinte, as 
liquidações dos juros compensatórios aqui impugnadas não sofrem das ilegalidades que a recorrente lhe 
imputou, nem, consequentemente, são devidos os juros indemnizatórios pedidos, pelo que a sentença 
recorrida, que assim decidiu, deve ser confirmada.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 120 Euros e a procuradoria em 50%.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro 
Delgado.

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Co-
mentado, Vol. II, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotações 11 ao art. 108º, e 6 ao art. 120º, pp. 209 e 297/298, respectivamente.

(2) Como refere o Cons. Jorge de Sousa, é isso que parece resultar da conjugação do preceituado no n.º 1 do art. 121º e 
na alínea b) do n.º 2 do art. 124º, ambos do CPPT – cfr. loc. cit., anotações 4 e 5 ao art. 121º, pp. 300 e 301.

(3) Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 
2005, comentário ao art. 146º, pp. 725/726.

(4) Sobre toda esta matéria, cfr. Emanuel Vidal Lima, Imposto sobre o Valor Acrescentado, Porto Editora, Outubro de 
2000, pp. 241 e ss.

(5) Que foi revogado pelo DL n.º 21/2007, de 29/1 e em cujo Anexo se regulamentou o novo «Regime da renúncia à 
isenção do IVA nas operações relativas a bens imóveis».

(6) Idem, p. 242. E cfr., ainda, o Preâmbulo do próprio DL n.º 241/86.
(7) Anteriormente objecto de regulamentação em vários diplomas: DL n.º 293/77, de 20/7; Lei n.º 63/77, de 25/8; Lei 

n.º 55/79, de 15/9; DLs. n.º 329/81, de 4/12, n.º 330/81, de 4/12; n.º 436/83, de 12/12; Lei n.º 46/85, de 20/9; DL n.º 13/86, de 
23/1; DL n.º 321 -B/90, de 15/10; Lei n.º 6/2006, de 27/2.

(8) Cfr. o DL n.º 385/88, de 25/10 e, actualmente, o DL n.º 294/2009, de 13/10.
(9) Cfr., por exemplo, o DL n.º 394/88, de 8/11.
(10) Sobre esta matéria, cfr. Diogo Leite de Campos, Benjamim Siva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, in Lei Geral 

Tributária, Comentada e anotada, 3ª ed., Vislis, 2003, pp. 75/76.
(11) Neste sentido, Vidal Lima, loc. cit.
(12) De notar que a posterior alteração do art. 7º do RAU, pelo DL n.º 64 -A/2000, de 22/4, dispensando a celebração de 

escritura pública nos arrendamentos para comércio e indústria ou exercício de profissão liberal, não é aplicável ao caso, visto 
que os factos aqui em causa ocorreram antes dessa alteração. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução Fiscal. Reclamação. Intempestividade da Reclamação.
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Sumário:

 I — O prazo para deduzir reclamação de acto do órgão da execução fiscal é de 10 dias, 
tal como resulta do disposto no art.º 277.º, n.º 1 do CPPT.

 II — O prazo de 30 dias referido no n.º 3 do predito preceito legal tem a ver, não com 
o prazo da reclamação, mas antes com o prazo de revogação do acto reclamado, 
quando o seu autor for entidade diversa do órgão da execução fiscal.

Processo n.º 473/12 -30.
Recorrente: Armando José Pereira de Oliveira Rodrigues.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – Armando José Pereira de Oliveira Rodrigues, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 30 de Dezembro de 2011, que 
julgou procedente a excepção peremptória de intempestividade da reclamação por si deduzida contra 
o acto de compensação n.º 2011 00006499608, apresentando as seguintes conclusões:

I. A Sentença recorrida, julgando procedente a excepção de intempestividade da reclamação, 
considerou que o prazo para deduzir a presente reclamação é de 10 dias e não de 30 dias.

II. A presente Reclamação tem como fundamento a compensação ilegal de dívidas tributárias, 
sendo que o acto praticado não foi praticado pelo Órgão de Execução Fiscal, mas sim pelo Director 
Geral dos Impostos.

III. Pelo que o prazo para interpor a presente reclamação é de 30 dias, conforme o disposto no 
artº 277 n.º 3 do CPPT.

IV. Sendo certo que o n.º 3 do artº 277 do CPPT refere expressamente o prazo para revogação 
do acto depreende -se, do espírito da lei, que o legislador quis aplicar tal prazo à apresentação da 
Reclamação.

V. Vide a este respeito Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 22/10/2008 processo 
n.º 0762/08 disponível em www.dgsi.pt, que expressamente refere:

“O prazo para apresentação da reclamação é de 10 dias ou 30 dias, conforme se trate decisão 
de órgão da execução fiscal ou de outra entidade da administração tributária…”

“E o certo é que … o artigo 277.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário dispõe 
expressamente os prazos em que a reclamação deve ser apresentada: 10 ou 30 dias.”

VI. De igual modo a Doutrina relevante se tem pronunciado quanto à aplicabilidade do prazo de 
30 dias à apresentação da reclamação quando o acto reclamado seja praticado por entidade tributária 
diversa do órgão de execução fiscal.

VII. Vide a este respeito Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, anotado e Comentado, II Volume, 2007, Áreas Editora, pag. 655, refere que “… a reclamação 
é apresentada sempre no órgão da execução fiscal e não nos serviços onde foi praticado o acto, se foi 
serviço diferente daquele em que correr a execução fiscal. Nesse caso, porém, o prazo de apresentação 
da reclamação será o de 30 dias previsto no n.º 3 do art. 277 e não o de 10 dias”

VIII. Na mesma obra em anotação n.º 2 ao artº 277º, pag. 659, refere que “… Porém, nestes casos 
em que o acto impugnado não foi praticado pelo órgão da execução fiscal, o prazo para apresentação 
da reclamação será o de 30 dias, previsto no n.º 3 do artº 277º e não o de 10 dias …”

IX. E ainda em anotação.º 4 ao art. 277, pag. 661, sob a epígrafe “4 - Prazos para apresentação da 
reclamação” refere que “O prazo para apresentação da reclamação é de 10 dias ou 30 dias, conforme 
se trate de decisão do órgão da execução fiscal ou de outra entidade da administração tributária, a 
contar da data em que o interessado tiver sido notificado da decisão reclamada …”.

Nestes termos, deve o presente Recurso ser julgado procedente anulando -se a Sentença Recorrida 
que julgou improcedente (sic) a excepção de intempestividade da Reclamação e, consequentemente, 
se determine o prosseguimento dos Autos.

Decidindo em conformidade com as conclusões ora aduzidas, Vossas Excelências, Venerandos 
Desembargadores (sic), farão a devida JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
(…)
A nosso ver o recurso não merece, manifestamente, provimento.
O prazo para deduzir reclamação de actos de órgão de execução fiscal é de 10 dias, contado da 

notificação da decisão reclamada (artigo 277.º/1 do CPPT).
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O prazo de 30 dias referido no artigo 277.º/3 do CPPT, como resulta, limpidamente, da letra da 
lei, reporta -se ao prazo de revogação do acto sindicado, quando o mesmo tenha sido proferido por 
entidade diversa do órgão da execução fiscal.

A interpretação que o recorrente faz do normativo ínsito no n.º 3 do artigo 277.º do CPPT não 
tem na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, pelo que é ilegal (artigo 9.º/3 do CC).

Embora seja certo que o Exmo. Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa na sua 4.ª edição do 
CPPT, anotado, e comentado, refere que o prazo de 30 dias se reporta, também, ao prazo de dedução 
da reclamação, quando o acto impugnado não foi praticado pelo OEF, fá -lo por evidente lapso, como 
assume expressamente, na 6.ª edição de 2011 de tal obra.

É, pois, certo que o prazo para deduzir RAOEF é de 10 dias contados da notificação do acto 
reclamado.

Como resulta do probatório, o recorrente presume -se notificado do sindicado acto de compen-
sação em 29 de Agosto de 2011.

O prazo de 10 dias teve, assim início em 30 de Agosto de 2011.
Tal prazo conta -se de forma contínua, suspendendo -se durante as férias judiciais e transferindo -se 

para o primeiro dia útil subsequente (artigos 103.º da LGT, 20.º/2 do CPPT e 144.º do CPC).
O prazo esteve, assim suspenso até 31 de Agosto de 2011 (férias judiciais de Verão), começando 

o seu decurso em 1 de Setembro de 2011, pelo que terminaria em 10 de Setembro de 2011.
Uma vez que o dia 10 coincidiu com um sábado, o termo do prazo transferiu -se para o dia 12 de 

Setembro de 2011, primeiro dia útil seguinte.
Tratando -se de um prazo processual o recorrente podia praticar, ainda, o acto até ao terceiro dia 

útil seguinte ao termo do prazo, ou seja, até 15 de Setembro de 2011.
Uma vez que a reclamação foi enviada pelo correio, em 22 de Setembro de 2011, como resulta do 

probatório, é evidente que nessa data já se mostrava ultrapassado o prazo de reclamação.
A caducidade do direito de acção consubstancia excepção dilatória, determinante da absolvição da 

instância da entidade requerida (artigos 87.º, 88.º e 89.º do CPTA, ex vi do artigo 2.º/c) do CPPT).
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida na 

ordem jurídica.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é intempestiva a reclamação deduzida, porque interposta para 

além do prazo judicial de 10 dias previsto no n.º 1 do artigo 277.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, ou se, como alegado, deve ter -se como tempestivamente deduzida, ex vi do espírito 
do n.º 3 do artigo 277.º do CPPT, porquanto o acto de compensação reclamado não foi praticado pelo 
órgão de execução fiscal.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A) Em 19/08/2011, a A.T. procedeu à compensação de parte da dívida exequenda em cobrança 

coerciva no processo de execução fiscal n.º 1902200901065254 (compensação n.º 2011 00006499608/
documento de cobrança n.º 2011 0000000314170) com o crédito resultante do reembolso de IRS de 
2010 do Reclamante, no valor de € 5.272,93 (cfr. fls. 350 a 352 presentes autos)

B) O acto de compensação referido na alínea anterior foi remetido ao Reclamante, por carta 
registada, em 24/08/2011 (cfr. fls. 390 dos presentes autos).

C) A presente reclamação foi enviada para o Serviço de Finanças de Vila do Conde, em 22/09/2011 
e recebida em 23/09/2011 (cfr. fls. 340 e carimbo do Serviço de Finanças de Vila do Conde, aposto no 
rosto da petição a fls. 341 dos presentes autos).

6 – Apreciando
6.1 Da intempestividade da reclamação deduzida
A decisão recorrida, a fls. 437 a 443 dos autos, julgou procedente a excepção de intempestivi-

dade da reclamação suscitada pela Fazenda Pública, porquanto na data em que o impetrante deduziu a 
Reclamação sub judice (22 de Setembro de 2011, de acordo com o fixado na alínea C) do probatório), 
o prazo legalmente consagrado para o exercício do direito de reclamar – que corresponde sempre a 
10 dias (artigo 277.º n.º 1 do CPPT) – mostrava -se, há muito, esgotado, concretamente, esgotara -se no 
dia 12 de Setembro de 2011 (cfr. sentença recorrida, a fls. 443 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, alegando em síntese ser aplicável à reclamação não o prazo 
de 10 dias previsto no n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, como julgado, mas o de 30 dias previsto no n.º 3 
do mesmo normativo legal, porquanto a reclamação tem como fundamento a compensação ilegal de 
dívidas tributárias, sendo que o acto praticado não foi praticado pelo Órgão de Execução Fiscal, 
mas sim pelo Director Geral dos Impostos. Mais alega que sendo certo que o n.º 3 do Artº277 do 
CPPT refere expressamente o prazo para revogação do acto depreende -se, do espírito da lei, que o 
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legislador quis aplicar tal prazo à apresentação da Reclamação, sendo nesse sentido o Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo de 22/10/2008 processo n.º 0762/08 e a posição de Jorge Lopes de 
Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e Comentado, II Volume, 2007, 
Áreas Editora, que cita e transcreve nos trechos relevantes (cfr. as alegações de recurso e respectivas 
conclusões supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito sustenta fundamentadamente o não provimento do recurso.

Vejamos pois.
Dispõe o n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, sob a epígrafe Prazo e apresentação da reclamação, que:
«1. A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão e indicará 

expressamente os fundamentos e conclusões.
1. A reclamação é apresentada no órgão da execução fiscal, que, no prazo de 10 dias, poderá ou 

não revogar o acto reclamado.
2. Caso o acto reclamado tenha sido proferido por entidade diversa do órgão da execução fiscal, 

o prazo referido no número anterior é de 30 dias».
Decorre inequivocamente do transcrito preceito legal ser sempre o mesmo, independentemente 

da natureza do acto ou da entidade que o praticou  - pois que a lei não distingue, antes fixa um único 
prazo e não ressalva caso algum  - o prazo para deduzir reclamação.

Esse prazo é o de 10 dias após a notificação da decisão e vem fixado no n.º 1 do artigo 277.º do CPPT.
O prazo de 30 dias a que alude o n.º 3 do artigo 277.º do CPPT respeita, não à apresentação da 

reclamação (matéria de que trata o n.º 1 do preceito), mas à possibilidade de revogação do acto recla-
mado pelo seu autor, quando se trate de entidade diversa do órgão da execução fiscal, como decorre 
de modo inequívoco da remissão do n.º 3 apenas para o n.º 2 do artigo 277.º do CPPT.

Ou seja, sendo embora o prazo para a apresentação da reclamação sempre de 10 dias (n.º 1 do 
artigo 277.º), uma vez apresentada a reclamação pode o autor do acto revoga - -lo, no prazo também de 
10 dias, se o acto reclamado tiver sido praticado pelo órgão de execução fiscal (n.º 2 do artigo 277.º do 
CPPT), ou no prazo de 30, se o acto reclamado tiver sido praticado por entidade diversa do órgão da 
execução fiscal (n.º 3 do artigo 277.º do CPPT).

Neste sentido decidiu já este Supremo tribunal por Acórdão datado de 15 de Julho de 2009, 
proferido no processo n.º 0608/09, que a sentença recorrida revela, aliás, conhecer, e que aqui acom-
panhamos também.

É esta, também, a posição assumida por JORGE LOPES DE SOUSA na mais recente edição do 
seu Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado (6.ª edição, Lisboa, Áreas 
Editora, 2011, pp. 285/286), na qual se lê: «O prazo de 10 dias para a apresentação da reclamação, 
referido no n.º 1 do artigo 277.º, é aplicável tanto no caso de o acto impugnado ter sido praticado pelo 
órgão da execução fiscal como por outra entidade, pois o prazo previsto no n.º 3 refere -se apenas ao 
prazo de revogação previsto no n.º 2 e não ao indicado no n.º 1», mais acrescentando (nota 1 de p. 
286): «Corrige -se aqui um lapso evidente da 4.ª edição anterior, em que se afirmava, sem qualquer 
fundamento, que nos casos em que o acto impugnado não foi praticado pelo órgão da execução fiscal, 
o prazo de apresentação da reclamação seria de 30 dias, previsto no n.º 3 deste art. 277.º e não o de 10 
dias, indicado no n.º 2».

Embora o recorrente reconheça que o n.º 3 do Artº277 do CPPT refere expressamente o prazo 
para revogação do acto, alega que depreende -se, do espírito da lei, que o legislador quis aplicar tal 
prazo à apresentação da Reclamação (cfr. conclusão IV das suas alegações de recurso).

Não o podemos, contudo, acompanhar.
É que nem o recorrente demostra, nem se nos afigura, que o espírito da lei vá no sentido de alargar 

o prazo para dedução da reclamação fixado no n.º 1 para o seu triplo nos casos em que o autor do acto 
reclamado não seja o próprio órgão da execução fiscal.

De facto, a reclamação é sempre apresentada no órgão da execução fiscal (cfr. o n.º 2 do artigo 277.
º do CPPT), cabendo a este comunicar ao autor do acto reclamado, quando entidade diversa, a dedução 
da reclamação, designadamente para permitir -lhe, se for o caso, revogar o acto reclamado (para o que 
dispõe de um prazo mais longo, ex vi do n.º 3 do artigo 277.º do CPPT, do que aquele que para o mesmo 
efeito dispõe o próprio órgão da execução).

Não há, pois, senão um prazo (judicial) de 10 dias para apresentação da reclamação, qualquer 
que seja a entidade que tenha praticado o acto reclamado, havendo, porém, prazos diversos – 10 e 
30 dias – para a revogação destes.

Assim sendo, falece razão ao recorrente na sua pretensão de aplicação à reclamação deduzida do 
prazo de 30 dias previsto no n.º 3 do artigo 277.º do CPPT havendo que confirmar o julgado recorrido 
no sentido da intempestividade da reclamação, pois que, como bem decidiu e atento ao disposto nas 
alíneas B) e C) do probatório fixado, o prazo de 10 dias de que o recorrente dispunha para reclamar 
do acto de compensação, embora contado apenas a partir do dia 1 de Setembro de 2011 (em virtude da 
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sua suspensão, após início, por férias judiciais), já se encontrava esgotado quando, em 22 de Setembro 
de 2011, esta foi remetida ao Serviço de Finanças de Vila do Conde.

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

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

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Direito de audiência. Dispensa da audiência. Norma interpretativa.

Sumário:

 I — Tendo o contribuinte, no decurso de uma acção de fiscalização, sido notificado, 
nos termos do art. 60.º da LGT, do projecto de conclusões do relatório de inspec-
ção, sendo ouvido numa das fases do procedimento inspectivo, não tem que ser 
de novo ouvido antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos 
em relação aos quais ainda não tenha tido oportunidade de se pronunciar.

 II — É o que resulta do disposto no n.º 3 do art. 60.º da LGT, na redacção do n.º 1 
do art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, como é o que resultava já da 
anterior redacção do art. 60.º da LGT, sendo que o referido n.º 1 do art. 13.º da 
Lei n.º 16 -A/2002, tal como o legislador consignou no n.º 2 daquele artigo, tem 
natureza interpretativa.

 III — A liquidação de juros compensatórios não constitui “facto novo” para os efeitos 
referidos em I.

 IV — Se a factualidade fixada pela 1.ª instância não permite conhecer, como o impunha 
o n.º 2 do art. 715.º do CPC, das questões que a revogada sentença não apreciou 
por as ter considerado prejudicadas pela solução encontrada, impõe -se ordenar 
a baixa do processo para aí serem conhecidas tais questões, após a fixação da 
pertinente matéria de facto.

Processo n.º 675/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: “Integrum — Serviços Partilhados, S.A.”
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A Administração tributária (AT), na sequência de uma visita de fiscalização, considerou que 

a sociedade denominada “Integrum  - Serviços Partilhados, S.A.” (adiante Contribuinte, Impugnante 
ou Recorrida), com referência ao Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) do ano 
de 1996, declarou indevidamente como custos fiscais determinadas verbas correspondentes, umas, a 
amortizações de bens abatidos que não pertenciam ao activo imobilizado e, outras, ao abate de imobi-
lizado corpóreo, motivo por que procedeu às correcções da matéria tributável tidas por pertinentes e à 
consequente liquidação adicional de imposto e dos respectivos juros compensatórios.

1.2 A Contribuinte deduziu impugnação judicial, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto a anulação desses actos tributários com os seguintes fundamentos:

− invalidade da notificação, a determinar a ineficácia da liquidação;
− preterição do direito de audição prévia à liquidação;
− falta de fundamentação da liquidação dos juros compensatórios;
− erro nos pressupostos de facto;
− erro nos pressupostos de direito.
1.3 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial procedente. 

Para tanto, após referir que o invocado vício de invalidade da notificação não contende com a validade 
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do acto impugnado, mas apenas com a sua eficácia, considerou que foi violado o direito de audiência 
prévia, o que determina a anulação da liquidação.

Isto, em síntese, porque entendeu que, apesar de a Impugnante ter sido notificada para efeito de 
audição prévia no que concerne ao projecto de correcções à declaração de IRC, já o não foi antes da 
liquidação, como o exigia o art. 60.º, n.º 1, alínea a), da Lei Geral Tributária (LGT).

1.4 A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com 
efeito meramente devolutivo.

1.5 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, na 

medida em que fez errónea aplicação do disposto no n.º 3 do artº 60º da LGT.
B. Ab initio importa salientar que pelo conspecto dos elementos juntos aos autos e atenta a fac-

tualidade dada como provada, constata -se que a impugnante vem reiterar, na presente impugnação, os 
mesmos fundamentos já invocados em sede do exercício do direito de audição no âmbito do procedi-
mento inspectivo que deu origem à liquidação ora controvertida – cfr. alínea d) dos factos dados como 
provados e termo de audição a fls. 15 e 16 dos autos.

C. Tais argumentos foram já, pois, objecto de análise por parte da AT, conforme resulta da con-
clusão das correcções efectuadas, a fls. 23 a 26 dos autos, ali se concluindo nada trazer a impetrante 
de novo aos autos que pusesse em causa a decisão tomada pela AT.

D. O direito de audição prévia, integrando o princípio da participação, encontra -se consagrado 
nos artºs 60º da LGT e do artº 60º do RCPIT e concretiza o direito dos interessados à participação na 
formação das decisões que lhe digam respeito, devendo ser exercido, concluída a instrução e antes da 
decisão final, conforme determina o artº 100º do CPA.

E. Porém, o contribuinte que foi ouvido em fase anterior do procedimento de liquidação não tem, 
em regra, de voltar a sê -lo antes do acto de liquidação.

F. Fundamentando -se a liquidação controvertida unicamente nas correcções sobre as quais a 
impugnante já se havia pronunciado, não havendo factos novos, salvo o devido respeito por opinião 
contrária, que não se impõe à AT que notifique novamente o sujeito passivo para exercer o direito de 
audição.

G. Considera ainda a Fazenda Pública que a eventual preterição da audiência do contribuinte se 
degrada em formalidade não essencial, no sentido de ser manifesto que a decisão da AT só podia, em 
abstracto, ter o conteúdo que teve em concreto,

H. porquanto, no caso dos autos, pode dar -se por seguro que o novo exercício do direito de audi-
ência não teria a mínima relevância na liquidação controvertida, pois que a impugnante não provou, já 
em direito de audição e tendo por base os mesmos argumentos ora utilizados, a indispensabilidade dos 
custos controvertidos, não tendo ocorrido, entretanto, quaisquer factos novos.

I. E, sendo a impugnação judicial um meio de defesa que pode ser accionado para tutela dos 
direitos e interesses legalmente protegidos, no qual são apreciados vícios que afectem a validade do 
acto impugnado, encontram -se prejudicados os argumentos invocados pela impugnante, no sentido da 
preterição do direito de audição, a qual se degradaria em formalidade não essencial.

J. Neste sentido, veja -se os doutos Acórdãos do TCAS, de 2003/04/29, proferido no processo 
n.º 07369/02, do Contencioso Tributário e do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do STA, de 
2007/09/26, proc. n.º 0903/06.

K. Este último aresto veio determinar que “A audiência prévia tem por escopo a participação 
dos contribuintes nas decisões que lhes dizem respeito, permitindo -lhes que se manifestem, incidindo 
essa pronúncia sobre todas as matérias de facto e de direito que no procedimento estejam em causa. 
Por isso, mesmo que o contribuinte tenha já sido ouvido no procedimento, se justifica uma segunda 
audiência sempre que haja factos novos, sobre os quais ainda não tenha tido oportunidade de se ex-
pressar. Porém, quando a audiência efectuada tenha possibilitado pronúncia sobre todas as matérias 
do procedimento, por a ele, entretanto, não ter chegado novidade, não se legitima a sua repetição, que 
redundaria num acto inútil, proibido, aliás, pelo artº 57º, n.º 3 da LGT”.

L. Acresce que, entendeu o Tribunal a quo não ter aplicação in casu o disposto no artº 60º, n.º 3, 
na redacção introduzida pelo artº 13º da Lei 16 -A/2002, de 31/05, não obstante o mesmo ter carácter 
interpretativo, pois considera que, remontando a liquidação controvertida ao ano de 2001, nessa altura, 
tal dispositivo não estava ainda em vigor.

M. Acontece que, prevê aquele número, como bem resulta da douta sentença em análise, que tendo 
o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as 
alíneas b) a e) do n.º 1 do mesmo preceito legal, é dispensada a audição antes da liquidação, salvo em 
caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.

N. E, da alínea e) do n.º 1 do artº 60º da LGT consta que a participação dos contribuintes na 
formação das decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em 
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sentido diverso, por via de do exercício do direito de audição antes da conclusão do relatório da ins-
pecção tributária, o que se verificou no caso em apreço.

O. De acordo como n.º 2 do artº 13º da Lei n.º 16 -A/2002, 31/05, o disposto no seu n.º 1, por via 
do qual é dada nova redacção ao n.º 3 do artº 60º da LGT, tem carácter interpretativo.

P. Entende a Fazenda Pública, sempre com o devido respeito por melhor opinião, tal como decidiu 
o STA, no Acórdão de 2006/12/12, proc. n.º 0917/06, que “Perante a atribuição, pelo legislador, desse 
carácter interpretativo, não pode discutir -se, nos tribunais fiscais, no âmbito de um concreto litígio, 
se a norma tem natureza interpretativa ou inovadora, posto que os tribunais não podem deixar de 
aplicar a lei, e afirmar o seu carácter inovador seria recusar a aplicação do apontado artigo 3º n.º 2, 
o que só seria possível se ele infringisse «o disposto na Constituição ou os princípios nela consigna-
dos» – artigo 204º da Constituição”.

Q. Aliás, é no mesmo sentido que se tem pronunciado o STA, conforme se pode constatar pelo 
que foi decidido pelo Acórdão de 2007/09/26, do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, proc. 
n.º 0903/06, cujo sumário se transcreve: “I  - O contribuinte que foi ouvido em fase anterior do proce-
dimento de liquidação não tem, em regra, de voltar a sê -lo antes do acto de liquidação.

II  - Esta a interpretação a dar ao artigo 60º da Lei Geral Tributária, mesmo antes de o n.º 2 
do artigo 3º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, ter dado nova redacção ao seu n.º 3, com carácter 
interpretativo”.

R. No mesmo sentido, veja -se ainda, por todos, o Acórdão de 2007/10/24, do Pleno da Secção 
do CT, proc. n.º 0131/07.

S. Entende o STA que considerando o carácter interpretativo da alteração perpetrada pelo artº 13º 
da Lei n.º 16 -A/2002, de 31/05, o quadro normativo é o mesmo, quer antes, quer depois da alteração 
em crise,

T. pois, como resulta do disposto no artº 13º, n.º 1 do Código Civil, a norma interpretativa integra-
-se na norma interpretada, retroagindo os seus efeitos ao inicio da vigência desta, tudo se passando 
como se a lei nunca tivesse tido outra redacção que não a dada pela norma interpretadora (v. Pires de 
Lima e Antunes Varela, in “Código Civil Anotado”, 2ª Edição, anotação ao artº 13º),

U. sendo que, já antes da referida alteração, a norma vigente (artº 60º da LGT) comportava tal 
interpretação.

V. Como ensinam Baptista Machado, in “Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil”, 
pp. 287 -288 e Nuno Sá Gomes, in “Manual de Direito Fiscal II”, p. 334, são interpretativas as leis 
que têm por escopo fixar o sentido de uma norma jurídica anterior, que suscite controvérsia sobre o 
seu significado e o fixam dentro do quadro dessa controvérsia.

W. E, a lei interpretativa, que é uma interpretação autêntica da lei, é vinculativa.
X. Entende ainda o STA que “Nem outra interpretação é imposta ou, sequer, aconselhada pela 

norma constitucional do artº 267º n.º 5, nem pelas dos artigos 8º e 100º a 103º do Código de Proce-
dimento Administrativo”.

Y. Face ao exposto, não pode a Fazenda Pública aceitar o sentido da decisão tomada, ora sob 
recurso, porquanto a mesma padece de erro de julgamento na aplicação do direito, por ter violado o 
disposto no artº 60º, n.º 3 da LGT, na versão que lhe foi dada pelo artº 13º, n.º 2 da Lei n.º 16 -A/2002, 
de 31/05, devendo, em consequência, anular -se a douta sentença do Tribunal a quo e considerar -se 
válido o acto tributário de liquidação e, como tal, manter -se na ordem jurídica.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão 
recorrida, com as legais consequências» (1).

1.6 A Impugnante contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença, resumindo a sua alegação 
no seguinte quadro conclusivo (2):

«66. A RFP restringiu expressamente o objecto do seu recurso à questão da violação do direito de 
audição prévia antes da liquidação.

67. Contrariamente ao que afirma a RFP, na liquidação foram considerados “elementos novos”, 
sobre os quais não havia anteriormente sido concedida ao contribuinte oportunidade deste exercer o 
seu direito de audição prévia.

68. Com efeito, a liquidação contém juros compensatórios no montante de Esc. 195.192$00, e do 
dito anterior projecto de correcções (notificado ao contribuinte para efeitos do exercício do direito de 
audição prévia) não consta qualquer menção prévia a esses mesmos juros compensatórios.

69. Ora, o artigo 60º n.º 3 da Lei, redacção da Lei n.º 16 -A/2002, de 31/5, apenas dispensa a nova 
audição do contribuinte antes da liquidação caso nesta última não sejam “invocados” factos novos 
sobre os quais ele ainda não houvesse tido a oportunidade de se pronunciar previamente (no exercício 
do direito de audição prévia).

70. Deste modo, e como bem decidiu a douta Sentença, a liquidação padece de vício de forma, 
por preterição de formalidade legal essencial – falta de audição prévia antes da liquidação – e inerente 
vício de violação de lei (artigo 60º n.º 1 a), n.º 3 e n.º 5 da LGT, e 267º n.º 5 da CRP).

Sem prescindir,
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71. Se, por mera hipótese, se considerar que a liquidação não padece do aludido vício de forma 
por violação do direito audição prévia, deve então ser emitida pronúncia de mérito acerca dos demais 
vícios imputados ao acto de liquidação.

72. Ora pelo Tribunal de recurso, se este se considerar munido de todos os elementos necessários 
para o efeito (cfr. artigos 715º n.º 2 e 3 e 753º nºs. 1 e 2 do CPC, redacção aplicável), ora pelo Tribunal 
recorrido, mediante prévia baixa do processo à Instância, designadamente para ampliação da matéria 
de facto (cfr. artigo 712º do CPC, redacção aplicável).

73. Os demais vícios imputados à liquidação são os seguintes:
74. vício de falta de fundamentação da liquidação de juros compensatórios, nos termos e pelas 

razões acima aduzidas, que aqui se dão por reproduzidas;
75. e vícios de violação de lei e erro nos pressupostos de facto das sobreditas correcções à matéria 

colectável, nos termos e pelas razões acima aduzidas, que aqui se dão por reproduzidas.
76. Pelo que a presente impugnação deve ser julgada procedente, conforme, aliás, já aqui havia 

sido propugnado pela Exma. Magistrada do Ministério Público.
Sem prescindir,
77. A dívida tributária emergente da liquidação aqui impugnada já prescreveu, nos termos do 

artigos 48º n.º 1 e 49º n.º 1 e 2 da LGT, redacção aplicável,
78. com a consequente extinção da instância, com fundamento em prescrição da dívida tributária 

emergente da liquidação aqui impugnada e consequente inutilidade superveniente desta lide impug-
natória.

Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., mantendo a douta 
Sentença recorrida ou, em todo o caso, julgando a Impugnação procedente e anulando a liquidação im-
pugnada, ou, subsidiariamente, declarando a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, 
com fundamento em prescrição da dívida tributária, V. Exas. farão, como sempre, inteira JUSTIÇA».

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 
e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso 
e revogada a sentença recorrida, devolvendo -se os autos à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem para 
apreciação dos demais vícios invocados pela Impugnante. Isto com a seguinte fundamentação:

«1. O direito de audição de que gozam os contribuintes, consagrado sob diversas modalidades 
no art. 60º n.º 1 LGT, constitui direito constitucional aplicado, enquanto corolário do princípio da 
participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações da Administração Pública que 
lhes digam respeito, visando assegurar uma tutela preventiva contra qualquer lesão dos seus direitos 
ou interesses (art. 267 n.º 5 CRP) A preterição do direito de audição, por via da aplicação do princípio 
do aproveitamento do acto administrativo, apenas é admissível quando a intervenção do interessado no 
procedimento tributário for inequivocamente insusceptível de influenciar a decisão final.

2. O art. 13º n.º 1 Lei n.º 16 -A/2002, 31 Maio (1ª alteração ao OGE 2002) conferiu nova redacção 
ao art. 60º n.º 3 LGT, o qual passou a prescrever: “Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido 
em qualquer das fases do procedimento a que se referem a alínea b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua 
audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda não se 
tenha pronunciado”

Pondo termo a antecedente controvérsia jurisprudencial o legislador assumiu o carácter interpre-
tativo da norma transcrita, a qual se integra na norma interpretada, retroagindo os seus efeitos ao início 
da vigência desta (art. 13º n.º 2 Lei n.º 16 -A/2002, 31 Maio; art. 13º n.º 1 CCivil; no sentido apontado 
acórdãos STA Pleno SCT 26.09.2007 processo n.º 903/06, 24.10.2007 processo n.º 131/07)

No caso concreto:
a) o sujeito passivo exerceu o direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção 

tributária, na sequência de notificação para o efeito
b) a liquidação controvertida do imposto foi consequência directa da correcção efectuada à matéria 

tributável (probatório als. a)/e))
Neste contexto, inexistindo a preterição do direito de audição determinante da anulação do acto 

tributário de liquidação, impõe -se a devolução do processo ao tribunal recorrido (por inexistência no 
processo dos elementos de prova necessários que permitam o conhecimento pelo tribunal de recurso) 
para apreciação das questões prejudicadas pela solução daquela questão:

 - falta de fundamentação da liquidação de juros compensatórios
 - violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto das correcções à matéria colectável
 - prescrição da obrigação tributária (apenas invocada nas contra -alegações da recorrida, mas de 

conhecimento oficioso em qualquer instância)».
1.8 A questão suscitada pela Recorrente é apenas a de saber se a sentença recorrida fez ou não 

correcto julgamento quando anulou a liquidação impugnada com fundamento no vício de forma por 
preterição do direito de audição prévia à liquidação.

Se a resposta for positiva, haverá então que conhecer das demais questões suscitadas pela Impug-
nante na petição inicial, se a tal nada obstar; em qualquer dos casos, deveremos indagar previamente, 
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como causa de inutilidade superveniente da lide, da prescrição da obrigação tributária correspondente 
à liquidação impugnada, questão que, sendo embora do conhecimento oficioso, foi expressamente 
suscitada pela Recorrida.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão da causa resulta apurada a seguinte factualidade:
a) A impugnante foi alvo de uma acção inspectiva ao exercício do ano de 1996, o que originou 

correcções à matéria tributável em sede de IRC, no montante de 1.133,445$00 (cf. doc. de fls. 12 e 13 
dos autos).

b) A impugnante foi notificada através do ofício n.º 213946, de 24/04/2001, do projecto de cor-
recções para efeitos de audição prévia (cf. doc. de fls. 11 a 13 dos autos).

c) Daquele projecto resultava que “Da análise à declaração mod/22 de 1996 não serão aceites 
como custos:

 - Esc. 331.097$00: correspondente a amortização de bens abatidos, uma vez não serem aceites 
por pertencerem ao activo imobilizado – n.º 1 do art. 27º do CIRC, a contrario;

 - Esc. 802.348$00: correspondente ao abate de imobilizado corpóreo tendo resultado, de facto, 
uma amortização excepcional não aceite como custos nos termos do art. 10º do Decreto Regulamentar 
2/90, a contrario” (cf. doc. de fls. 13 dos autos).

d) A impugnante exerceu o seu direito de audição prévia alegando que “O Decreto Regulamentar 
2/90 de 12.1 não se aplica ao abate do equipamento efectuado em 1996 conforme consta no modelo 
22 do mesmo exercício, pelo facto deste abate ter sido efectuado na sequência do abandono das insta-
lações na qual exercíamos a nossa actividade. Ao abrigo do contrato existente com o senhorio houve 
equipamento que tivemos que deixar nas referidas instalações pelo que procedemos ao abate do mesmo 
pelo valor contabilístico …” (cf. doc. de fls. 15 e 15 dos autos).

e) Em consequência do acima exposto foi emitida em 30/05/2001, a liquidação no 20018310005733, 
relativa ao IRC do ano de 1996, no montante de 644.036$00 (€ 3.212,44), ali se referindo que “Fica V 
Exa. notificado(a) para, no prazo de 30 dia posterior ao registo, efectuar o pagamento da importância 
de 644.036$ proveniente da liquidação de IRC do ano de 1996 conforme nota demonstrativa junta e 
fundamentação já remetida. Poderá reclamar ou impugnar nos termos e prazos estabelecidos no art. 111º 
do CIRC. Não sendo efectuado o pagamento no prazo acima referido, haverá lugar a procedimento 
executivo” (cf. doc. de fls. 18 dos autos).

f) Não foi observada a audição prévia em relação à liquidação notificada à impugnante e referida 
em e).

g) Por considerar que a notificação referida em e) não detinha a fundamentação legalmente exi-
gida, a impugnante “ao abrigo do disposto no art. 37º do CPPT, solicitou a emissão de certidão escrita 
que contenha a totalidade dos fundamentos de facto e de direito subjacentes à liquidação” (cf. doc. 
de fls. 20 dos autos).

h) Pelo ofício n.º 18870, de 24/07/2001, a AT remeteu à impugnante “os fundamentos das cor-
recções efectuadas ao IRC do exercício de 1996” (cf. doc. de fls. 22 a 26 dos autos),

i) A cópia do contrato de arrendamento celebrado pela impugnante em 20/04/1990, sendo certo 
que da cláusula 5ª consta que “Quaisquer obras ou benfeitorias que a inquilina efectuar no local ar-
rendado ficam desde logo a pertencer á fracção com excepção de estruturas desmontáveis, sem que 
por elas possa a inquilina exigir dos senhorios qualquer indemnização ou usar do direito de retenção 
findo o contrato” (cf. doc. de fls. 66 a 74 dos autos).

j) A lista dos bens e valores abatidos (cf. doc. de fls. 75 dos autos).
k) Os mapas de reintegrações e amortizações dos elementos abatidos (cf. doc. de fls. 76 dos autos).
l) A impugnante na sequência de uma acção de reestruturação no grupo Sonae mudou de instalações 

no 1º semestre de 1997, deixando a Rua Brito Capelo em Matosinhos, indo para o edifício espelhado 
junto ao Continente (cf. depoimento da testemunha).

m) Quando a impugnante saiu das instalações na Rua Brito Capelo não levaram nada, acaba-
ram por deixar nas instalações as divisórias, instalações eléctricas e a instalação do ar condicionado 
(cf. depoimento da testemunha).

n) Deixaram nas instalações da Rua Brito Capelo o equipamento, porque não tinha utilidade no 
local para onde iam, que já estava equipado (cf. depoimento da testemunha).

o) Deixaram o equipamento sem negociar com o senhorio qualquer valor quanto aquele equipa-
mento (cf. depoimento da testemunha).

p) A primeira designação da impugnante era “Multiface” (cf. depoimento da testemunha).
q) A impugnação foi deduzida em 29/10/2001 (cf. doc. de fls. 1 dos autos).
Factos não provados
Dos autos não resultam provados outros factos com interesse para a decisão da causa».
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2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A AT procedeu a uma acção de fiscalização à sociedade denominada “Integrum  - Serviços Par-

tilhados, S.A.” e, tendo considerado que esta declarara como custos para efeitos fiscais determinadas 
verbas ao arrepio das regras do IRC, elaborou o respectivo projecto de correcções à matéria tributável 
declarada para efeitos de IRC do ano de 1996, de que remeteu cópia à Contribuinte, notificando -a para, 
querendo, sobre o mesmo exercer o seu direito de audiência prévia.

Na sequência dessas correcções à matéria tributável declarada, a AT, em 30 de Maio de 2001, 
liquidou adicionalmente à Contribuinte, relativamente ao ano de 1996, IRC e respectivos juros com-
pensatórios.

A Contribuinte impugnou essas liquidações com diversos fundamentos, sendo que a Juíza do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, após referir que a invocada falta de comunicação dos moti-
vos da liquidação apenas contende com a eficácia desse acto, e já não com a sua validade, motivo por 
que não pode constituir fundamento de impugnação judicial, julgou esta procedente com fundamento 
na violação do direito de audição prévia à liquidação imposto pelo art. 60.º, n.º 1, alínea a), da LGT, 
por ter sido omitida a notificação da Contribuinte para o exercício do mesmo, omissão que constitui 
preterição de formalidade essencial e que se repercute sobre a validade dos actos de liquidação que, 
assim, devem ser anulados.

A Fazenda Pública insurgiu -se contra o assim decidido sustentando que estava dispensada a 
audiência da Contribuinte previamente às liquidações, uma vez que lhe tinha já sido concedida a pos-
sibilidade de exercer o direito de audiência quando foi notificada do projecto das correcções à matéria 
tributável na sequência do relatório da fiscalização e atento o disposto no art. 60.º, n.º 3, da LGT, na 
redacção que lhe foi dada pelo art. 13.º, n.º 1, da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio (3), e à qual o n.º 2 
do mesmo artigo legal atribuiu carácter interpretativo e, por isso, aplicação retroactiva.

A Contribuinte contra alegou defendendo a manutenção do decidido na sentença recorrida e 
sustentando, em síntese, que a redacção dada ao n.º 3 do art. 60.º da LGT pelo art. 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, apenas dispensa a nova audição prévia à liquidação «caso nesta última 
não sejam “invocados” factos novos sobre os quais ele ainda não houvesse tido a oportunidade de se 
pronunciar previamente (no exercício do direito de audição prévia)», o que não sucede na situação sub 
judice, numa vez que «a liquidação contém juros compensatórios no montante de Esc. 195.192$00, e 
do dito anterior projecto de correcções (notificado ao contribuinte para efeitos do exercício do direito 
de audição prévia) não consta qualquer menção prévia a esses mesmos juros compensatórios» (cfr., 
respectivamente, conclusões 69 e 68 das contra alegações).

A Contribuinte sustentou ainda a prescrição da obrigação tributária, questão que, como deixámos 
dito, é do conhecimento oficioso, motivo por que não obsta à sua apreciação em sede de recurso o facto 
de não ter sido suscitada na petição inicial nem conhecida na sentença.

Daí termos considerado como questões a apreciar e decidir as que deixámos enunciadas em 1.8.
2.2.2 DA INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 

DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Invoca a Recorrida a prescrição da obrigação tributária.
Como é sabido, a prescrição da obrigação tributária não pode constituir fundamento da impugnação 

da liquidação pois respeita, não à validade deste acto, mas à exigibilidade da obrigação correspondente 
à liquidação. Ou seja, a prescrição da obrigação tributária determina a inexigibilidade da correspondente 
dívida, com a consequente impossibilidade de cobrança coerciva.

Assim, a sede própria para invocar a prescrição da obrigação tributária, quando esta não seja 
oficiosamente conhecida – como deve ser, nos termos do art. 175.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) – é a execução fiscal, onde o executado pode argui -la, ou mediante reque-
rimento endereçado ao órgão da execução fiscal, com possibilidade de reclamação judicial de eventual 
decisão desfavorável, nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT, ou, se estiver em tempo, mediante 
oposição à execução fiscal (cf. arts. 203.º e 204.º, n.º 1, alínea d), do CPPT).

Em todo o caso, o prosseguimento da impugnação, no caso de a obrigação tributária não estar 
ainda solvida e de ser inquestionável o decurso do prazo da respectiva prescrição, constitui acto inútil: 
a AT, ainda que a impugnação seja julgada improcedente, não poderá instaurar execução com vista à 
cobrança da dívida correspondente, bem como deverá oficiosamente declarar extinta a execução, caso 
esta tenha já sido instaurada. Assim, apesar de a prescrição não poder constituir fundamento de impug-
nação judicial da liquidação, a jurisprudência tem vindo a admitir que pode ser apreciada nessa sede 
como motivo da inutilidade superveniente da lide: verificada a prescrição da obrigação tributária, que 
determina a inexigibilidade da correspondente dívida, com a consequente impossibilidade de cobrança 
coerciva, a impugnação judicial em que se visa apenas a apreciação da legalidade da liquidação que lhe 
deu origem deixa de ter utilidade; nesse circunstancialismo, deve extinguir -se a instância por inutilidade 
superveniente da lide (cf. art. 287.º, n.º 1, alínea e), do CPC) (4).
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No entanto, a referida possibilidade de conhecer prejudicialmente da prescrição em sede de im-
pugnação judicial apenas se impõe ao tribunal ad quem caso o processo forneça todos os elementos 
que permitam uma decisão segura dessa questão, o que, manifestamente, não ocorre no caso sub judice, 
pois nem sequer se encontra fixado se foi ou não efectuado o pagamento, o que bem se compreende 
porque a questão não foi suscitada nem conhecida oficiosamente na sentença.

Ademais, não sabemos, porque também não foi estabelecido na sentença recorrida, da eventual 
verificação de outras causas de interrupção da prescrição, para além da decorrente da instauração da 
presente impugnação judicial, nem de causas de suspensão. Note -se que está hoje ultrapassada a tese de 
que, no âmbito do Código de Processo Tributário e da versão inicial da LGT, a interrupção da prescrição 
só acontecia com o primeiro facto a que a lei reconhecesse efeito interruptivo (5).

O que significa que, para podermos emitir um julgamento seguro no sentido da inutilidade super-
veniente da lide, impunha -se que os autos nos fornecessem todos os elementos necessários à apreciação 
de eventuais causas de interrupção e suspensão da prescrição, que poderão ter ocorrido noutros processos 
administrativos ou contenciosos.

Assim, sem prejuízo da possibilidade de a questão ser apreciada em sede de execução fiscal, quer 
oficiosamente quer mediante requerimento, não podemos aqui, em ordem a julgar extinta a instância 
por inutilidade superveniente da lide, considerar prescrita a obrigação tributária.

2.2.3 DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUDIÊNCIA PRÉVIA
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial procedente por-

que entendeu que a AT preteriu uma formalidade essencial, qual seja a de permitir à Contribuinte (através 
da competente notificação para o efeito) o exercício do direito de audiência prévia à liquidação.

Isto, em síntese, porque considerou que essa audiência se impunha em face do disposto na alínea a) 
do art. 60.º da LGT, «não caindo o caso em nenhuma das situações de dispensa de audição previstas» 
naquela preceito legal e realçando que «não tem aqui aplicação o disposto» no n.º 3 ainda do mesmo 
artigo, na redacção que lhe foi dada pelo art. 13.º da Lei 16 -A/2002, de 31 de Maio, «porque a liquidação 
remonta ao ano de 2001 e nessa altura este dispositivo não estava ainda em vigor».

Antes do mais, cumpre dissipar quaisquer dúvidas que possam subsistir em relação à aplicabilidade 
do n.º 3 do art. 60.º da LGT, na referida redacção, ao caso sub judice.

Comecemos por relembrar a redacção actual do art. 60.º da LGT, dando conta das alterações que 
lhe foram sendo introduzidas:

«1  - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 
efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria 

fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar 

a relatório de inspecção [redacção do art. 40.º, n.º 1, da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro – Lei do 
Orçamento de Estado para 2005 –, sendo que o n.º 2 do mesmo artigo conferiu natureza interpretativa 
a essa redacção]

e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2  - É dispensada a audição [redacção do art. 89.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro – Lei 

de Orçamento do Estado para 2007]
a) No caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do 

pedido, reclamação, recurso ou petição lhe seja favorável.
b) No caso de a liquidação se efectuar oficiosamente, com base em valores objectivos previstos 

na lei, desde que o contribuinte tenha sido notificado para apresentação da declaração em falta, sem 
que o tenha feito.

3  - Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que 
se referem a alínea b) a alínea e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em 
caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado. [redacção do art. 13.
º, n.º 1, da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, por força do qual os n.ºs 3, 4, 5 e 6 deste art. 60.º, passa-
ram a ser os n.ºs 4, 5, 6 e 7, respectivamente, sendo que o n.º 2 desse art. 13.º, foi conferida natureza 
interpretativa à nova redacção]

4  - O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta 
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.

5  - Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de 
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua 
fundamentação.

6  - O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 
8 nem superior a 15 dias.
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7  - Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em 
conta na fundamentação da decisão».

Interessa -nos agora reflectir sobre o n.º 3 do art. 60.º da LGT, na redacção que lhe foi dada pelo 
n.º 1 do art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002. Essa redacção pode encontrar duas explicações: ou o legislador 
considerou que não foi inequívoco e quis clarificar, ou entendeu que se impunha regular a questão em 
termos diversos dos que resultavam da lei.

O legislador atribuiu à norma carácter interpretativo no n.º 2 do referido art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, 
tendo em vista, nos termos do art. 13.º do Código Civil (6) (CC), assegurar a retroactividade da aplicação 
da disciplina normativa (7), que entende, agora como antes, ser a mais ajustada. Mas não é pelo n.º 2 
do art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, conferir carácter interpretativo à nova redacção dada 
ao n.º 3 do art. 60.º da LGT que, sem mais, se lhe deve reconhecer esse carácter, o qual depende, não 
da atribuição pelo legislador, mas da efectiva natureza da norma. A norma só tem natureza interpreta-
tiva se tiver sido emitida em ordem a pôr termo a uma controvérsia existente na comunidade jurídica 
a justificar a intervenção aclaradora do legislador. Se não existir essa controvérsia e a norma se não 
destinar a clarificar a vontade do legislador, não será por este lhe atribuir natureza interpretativa que 
ela assumirá esse carácter. Nesse caso, a norma tem carácter inovatório e pode ter várias explicações, 
designadamente, a experiência resultante da aplicação da norma original, a alteração das circunstâncias 
em que a mesma foi produzida, a modificação das opções políticas.

In casu, tudo leva a concluir pela natureza interpretativa da nova redacção.
Na verdade, a jurisprudência vinha -se dividindo em torno da questão de saber se o art. 60.º da 

LGT impunha que o contribuinte que tivesse sido notificado numa fase anterior do procedimento de 
liquidação o fosse de novo antes da liquidação, designadamente se o contribuinte que tivesse sido 
notificado para exercer o direito de audiência previsto no art. 60.º da LGT sobre o projecto de conclu-
sões do relatório da inspecção, tinha que ser novamente ouvido antes do acto da liquidação, ainda que 
não houvesse novos factos. Dessa divergência nos é dada conta em diversos acórdãos desta Secção 
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de que destacamos os do Pleno da 
Secção, que decidiram recursos de oposição entre acórdãos que divergiam quanto a essa necessidade 
de nova audiência (8).

Foi porque existia essa controvérsia que o Pleno entendeu justificar -se a sua intervenção no 
âmbito dos recursos por oposição de acórdãos, pois, como é sabido, um dos pressupostos do recurso 
previsto no art. 284.º do CPPT é a existência de um acórdão anterior proferido pelo Supremo Tribunal 
Administrativo ou por um dos tribunais centrais administrativos que tenham adoptado uma solução 
jurídica oposta à do acórdão recorrido.

Podemos, pois, concluir pela natureza interpretativa da nova redacção dada ao n.º 3 do art. 60.º 
da LGT pelo art. 13.º, n.º 1, da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio.

Assente que ficou que a nova redacção dada ao n.º 3 do art. 60.º da LGT pelo n.º 1 do art. 13.º da 
Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, tem natureza interpretativa, que o próprio legislador lhe atribuiu no 
n.º 2 deste art. 13.º, podemos dar como assente a aplicação desta nova redacção à situação sub judice, 
sem que daí decorra violação alguma do princípio da não retroactividade da lei, contrariamente ao que 
parece ter entendido a Juíza do Tribunal a quo, que afastou tal aplicação com o argumento de que «a 
liquidação remonta ao ano de 2001, e nessa altura este dispositivo não estava ainda em vigor».

Na verdade, por um lado, não pode considerar -se que o n.º 2 do referido art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, 
imponha a aplicação retroactiva da lei, uma vez que o art. 60.º da LGT já comportava o sentido que 
veio a ser explicitado pela redacção que o n.º 1 do art. 13.º da referida Lei n.º 16 -A/2002, deu ao seu 
n.º 3. Na verdade, a lei interpretativa limitou -se a esclarecer qual o sentido que o legislador entendia 
antes, como entende agora, ser o da norma.

Dito de outro modo, é certo que as leis interpretativas são leis com efeitos retroactivos, mas, se 
forem verdadeiramente interpretativas (como o é o n.º 3 do art. 60.º da LGT na referida redacção), nada 
obsta a esse “retroactividade”. Como diz BAPTISTA MACHADO, «A razão pela qual a lei interpre-
tativa se aplica a factos e situações anteriores reside fundamentalmente em que ela, vindo consagrar e 
fixar uma das interpretações possíveis da LA com que os interessados podiam e deviam contar, não é 
susceptível de violar expectativas seguras e legitimamente fundadas» (9).

Por outro lado, também nunca poderia considerar -se que a aplicação à situação sub judice do 
art. 60.º na redacção que lhe foi dada pelo art. 13.º, n.º 1, da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, viole 
o disposto no art. 12.º, n.º 3, da LGT, norma que diz: «As normas sobre procedimento e processo são 
de aplicação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente cons-
tituídos dos contribuintes».

Isto, pela simples razão de que, não tendo havido, como não houve, alteração alguma no regime 
legal por força dessa nova redacção (mas apenas uma aclaração do sentido da norma do art. 60.º da 
LGT), nunca poderia considerar -se que a aplicação da lei na sua nova redacção pudesse acarretar pre-
juízo algum para as garantias, direitos e interesses da Contribuinte. Aliás, salvo o devido respeito, a 
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tese da sentença assenta no pressuposto, não verificado, de que houve uma mudança no regime legal 
respeitante à audiência prévia.

Por tudo o que ficou dito, podemos dar como certo que, como alega a Recorrente, tendo sido fa-
cultado à Contribuinte o direito de audiência antes da conclusão do relatório da Inspecção Tributária, é 
dispensável que lhe fosse dada a faculdade de ser ouvida antes da liquidação, salvo no caso de invocação 
de factos novos em relação aos quais ainda não tivesse tido oportunidade de se pronunciar (10).

É essa, precisamente, a alegação da Recorrida: que «[c]ontrariamente ao que afirma a RFP, na liqui-
dação foram considerados “elementos novos”, sobre os quais não havia sido concedido ao contribuinte 
oportunidade deste exercer o seu direito de audição prévia», uma vez que «a liquidação contém juros 
compensatórios no montante de Esc. 195.192$00, e do dito anterior projecto de correcções (notificado ao 
contribuinte para efeitos do exercício do direito de audição prévia) não consta qualquer menção prévia a 
esses mesmos juros compensatórios» (cfr., respectivamente, conclusões 67 e 68 das contra alegações).

Ou seja, a Contribuinte pretende que, para os efeitos previstos no n.º 3 do art. 60.º da LGT, na 
redacção que lhe foi dada pelo art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, deverá ser qualificada 
como “facto novo” a liquidação de juros compensatórios, à qual não constava qualquer referência no 
projecto de correcções que lhe foi notificado com vista ao exercício do direito de audição prévia.

Salvo o devido respeito, não é assim, mas, mesmo que o fosse, desde logo haveria que restringir 
os efeitos dessa omissão à liquidação dos juros compensatórios, mantendo -se incólume a liquidação 
adicional de IRC.

Não é assim, porque a liquidação de juros compensatórios não assenta em quaisquer factos no-
vos (11), sendo que a mesma tem origem na divergência entre a AT e a Contribuinte quanto à legalidade 
das deduções como custos fiscais que deram origem às correcções da matéria tributável declarada e, 
relativamente a estas, a própria Contribuinte reconhece ter sido notificada para exercer o direito de 
audiência. Foi com base nessas correcções (e nos factos que as suportam) que a AT procedeu à conse-
quente liquidação adicional de imposto e respectivos juros compensatórios, sendo que estes, como é 
sabido, estes são devidos pelo retardamento na liquidação do imposto.

Não há, pois, quaisquer “factos novos” que tenham sido utilizados pela AT em ordem à prática 
dos actos impugnados, o que significa que não pode a impugnação judicial proceder com fundamento 
em preterição de formalidade essencial por violação do direito de audição prévia à liquidação.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, será, pois, revogada.
2.2.4 AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL
Revogada que foi a sentença recorrida, impunha -se agora, em obediência ao disposto no art. 715.º, 

n.º 2, do CPC – norma que é aplicável ao recurso de revista interposto para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo por força do disposto nos artigos 749.º e 762.º, n.º 1 e do preceituado no artigo 726.º, todos 
do CPC (12) –, conhecer das questões que nela foram consideradas prejudicadas pela solução dada à 
questão respeitante ao direito de audição prévia à liquidação.

Acontece, porém, que, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, a sentença não fixou a factualidade pertinente para o conhecimento dessas questão, 
sendo que, designadamente, não está estabelecido se foi externada e, na afirmativa, em que termos, 
a fundamentação da liquidação dos juros compensatórios, nem se determinou quais os bens a que se 
referem os custos que motivaram as correcções da matéria tributável declarada, sendo que as alíneas j) 
e k) dos factos provados – mera remissão para documentos constantes dos autos – não constituem forma 
aceitável de proceder ao julgamento da matéria de facto. Na verdade, «[n]o que concerne à prova docu-
mental, a discriminação da matéria de facto não pode limitar -se a dar como reproduzidos documentos 
que constem do processo, mas sim em indicar quais os factos que esses documentos comprovam. A 
mera remissão para o documento apenas tem o alcance de dar como provada a existência do documento, 
um meio de prova, e não o de dar como provada a existência dos factos que com base neles se possam 
considerar como provados. O juízo sobre quais os factos que se devem considerar provados com base 
nos documentos é um juízo de facto, da competência dos tribunais com poderes para o conhecimento da 
matéria de facto e a sua falta constituirá nulidade da sentença de conhecimento oficioso, pelos tribunais 
sem poderes de cognição em matéria de facto, nos termos do art. 729.º, n.º 3, do CPC» (13).

Assim, e porque este Supremo Tribunal Administrativo não tem poderes em matéria de facto, impõe-
-se, atento o disposto nos arts. 729.º e 730.º do CPC (14), ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, 
a fim de aí, após julgamento da matéria de facto pertinente, se conhecer desses fundamentos, se a tal 
nada mais obstar, como decidiremos a final.

2.2.5 CONCLUSÕES
Pelo que ficou dito, o recurso não pode ser provido e, preparando a decisão, formulamos as se-

guintes conclusões:
I  - Tendo o contribuinte, no decurso de uma acção de fiscalização, sido notificado, nos termos do 

art. 60.º da LGT, do projecto de conclusões do relatório de inspecção, sendo ouvido numa das fases 
do procedimento inspectivo, não tem que ser de novo ouvido antes da liquidação, salvo em caso de 
invocação de factos novos em relação aos quais ainda não tenha tido oportunidade de se pronunciar.
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II  - É o que resulta do disposto no n.º 3 do art. 60.º da LGT, na redacção do n.º 1 do art. 13.º da 
Lei n.º 16 -A/2002, de 31 de Maio, como é o que resultava já da anterior redacção do art. 60.º da LGT, 
sendo que o referido n.º 1 do art. 13.º da Lei n.º 16 -A/2002, tal como o legislador consignou no n.º 2 
daquele artigo, tem natureza interpretativa.

III  - A liquidação de juros compensatórios não constitui “facto novo” para os efeitos referidos em I.
IV  - Se a factualidade fixada pela 1.ª instância não permite conhecer, como o impunha o n.º 2 do 

art. 715.º do CPC, das questões que a revogada sentença não apreciou por as ter considerado preju-
dicadas pela solução encontrada, impõe -se ordenar a baixa do processo para aí serem conhecidas tais 
questões, após a fixação da pertinente matéria de facto.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso e, em consequência,
revogar a sentença recorrida,
julgar a impugnação judicial improcedente quanto ao invocado fundamento de violação do direito 

de audição prévia e
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria 

de facto, se conhecer do mérito do demais fundamentos invocados na petição inicial.
Custas pela Recorrida, que contra alegou o recurso.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Isabel Marques 
da Silva.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui como adiante, são transcrições.)
(2) (A Recorrida prosseguiu a numeração iniciada nas alegações, motivo por que a primeira conclusão tem o n.º 66.)
(3) (Lei que alterou a Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2002.)
(4) (Neste sentido,
– na doutrina, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 

Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 5 ao art. 99.º, págs. 109 a 111, e II volume, anotação 4 ao art. 175.º, pág. 279/280, 
e Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, págs. 23 a 25;

– na jurisprudência, entre muitos outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

– de 5 de Julho de 2007, proferido no processo com o n.º 407/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 13 
de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32230.pdf), págs. 1322 a 1324, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/18480721f53e6d8180257316003ac408?OpenDocument;
– de 11 de Março de 2009, proferido no processo com o n.º 659/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

30 de Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 378 a 384, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1b119221f4bccaa48025757b00441aaa?OpenDocument.
(5) (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, III volume, 

anotação 3 b3) ao art. 175.º, págs. 257/258. Embora nesta anotação, o Autor se refira ao art. 49.º, n.º 2, da LGT, a doutrina que 
aí expende é inteiramente transponível para o art. 34.º do CPT.)

(6) (Nos termos do disposto no art. 13.°, n.º 1, do Código Civil, «A lei interpretativa integra-se na lei interpretada, ficando 
salvos, porém, os efeitos já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transacção, ainda 
que não homologada, ou por actos de análoga natureza».)

(7) (A lei interpretativa «retroage os seus efeitos até à data da entrada em vigor da antiga lei, tudo ocorrendo como se 
tivesse sido publicada na data em que o foi a lei interpretada» (PIRES DE LIMA E ANTUNES VARELA, Código Civil Ano-
tado, 2.ª edição, anotação ao art. 13.º).)

(8) (Vide os seguintes acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 26 de Setembro de 2007, proferido no processo com o n.º 903/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 

de Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32430.pdf), págs. 214 a 221, com texto integral também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d54a219d95852a15802573750031255e?OpenDocument;
– de 24 de Outubro de 2007, proferido no processo com o n.º 131/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 17 

de Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32440.pdf), págs. 224 a 229, com texto integral também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/15a004993ec10deb8025738c00440542?OpenDocument.)
(9) (Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, pág. 246.)
(10) (Neste sentido, para além dos referidos na nota 8, vide ainda os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso 

Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 17 de Janeiro de 2007, proferido no processo com o n.º 1003/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

14 de Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 116 a 122, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb95e36a0b68b3528025726d004ef1df?OpenDocument;
– de 15 de Fevereiro de 2007, proferido no processo com o n.º 956/06, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 17 de Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 366 a 370, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cb10e8c8699094e78025728e005321d5?OpenDocument;
– de 23 de Janeiro de 2008, proferido no processo com o n.º 394/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

30 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32210.pdf), págs. 104 a 108, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6a7c9831a6a9474a802573e00036e518?OpenDocument;
– de 23 de Janeiro de 2008, proferido no processo com o n.º 428/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

30 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32210.pdf), págs. 108 a 113, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d71d8434bef3e341802573e00036f0c9?OpenDocument.)
(11) (Neste sentido, decidiu esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no seguinte 

acórdão:
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– de 28 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 562/11, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1635 a 1639, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2a1b9e112afee718802579220049c82f?OpenDocument.)
(12) (No sentido da aplicabilidade da norma do art. 715.º, n.º 2, do CPC, aos recursos interpostos para o Supremo Tribunal 

Administrativo, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 23. e) ao art. 279.º, pág. 366.)
(13) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 7 ao art. 123.º, pág. 320.)
(14) (No sentido da aplicabilidade destas normas nos casos em que o Supremo Tribunal Administrativo tem meros poderes 

de revista, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 23. e) ao art. 279.º, pág. 366. e, na jurisprudência, por 
mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário:

–  de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 246/11, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1411 a 1414, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db8455beb6eebf6680257910004f9d3f?OpenDocument;
– 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 677/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 22 

de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1456 a 1458, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4335ffdd63884b498025791100398edf?OpenDocument.) 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Conclusões. Convite do Tribunal. Despacho do Relator. Reclamação para a Confe-
rência. Cominação.

Sumário:

 I — Se o recorrente considera injustificado o despacho do relator que o convidou, nos 
termos do n. 4 do artigo 690 do Código de Processo Civil, aplicável por força do 
artigo 2.º, alínea e), do CPPT, a sintetizar as conclusões da sua alegação, deve 
impugnar esse despacho através de reclamação para a conferência;

 II — Justifica -se o não conhecimento do recurso se o recorrente, convidado pelo relator 
para sintetizar as conclusões oferecidas, convite esse formulado nos termos e sob 
a cominação do art. 690º, ns.º 1 e 4, do CPC, não reclamou daquele despacho e 
nada fez, mantendo a complexidade assinalada nas conclusões.

Processo n.º 1125/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco BPI, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – A Fazenda Pública recorreu para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto que julgou parcialmente procedente a impugnação da liquidação de IRC relativa ao 
exercício de 1998, deduzida pelo Banco BPI, SA, apresentando para o efeito as seguintes conclusões:

«A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, por-
quanto o tribunal a quo fez uma incorrecta interpretação e aplicação das normas fiscais, em violação 
do disposto nos arts. 96º, 97º e 111º, todos do CIRC (redacção e numeração à data dos factos), bem 
como do disposto nos art.º 76º e 151º do CPT (redacção à data dos factos).

B. A douta sentença de que se recorre, proferida em 29.09.2011, considerou parcialmente procedente 
a impugnação, pois ponderou que a declaração de substituição apresentada pelo ex -BBI foi dentro do 
prazo legal, ou seja, dentro do prazo de 30 dias previstos no n.º 4 do artº 76º da CPT, pelo que, quanto 
a esta a Administração Tributária teria de ter processado a referida declaração de substituição sem ne-
cessidade da prévia reclamação, sendo pois de aceitar o valor de € 1.313.612,56 (pte 263.355.673$00).

C. Ora, com o assim decidido, e salvo o devido respeito por melhor opinião, não pode a Fazenda 
Pública, conformar -se, existindo erro de julgamento quanto à matéria de direito, na medida em que o 
douto tribunal fez uma errada subsunção das normas legais aplicáveis à situação em apreço, i.e., não 
fez uma correcta adequação dos factos à(s) norma(s) jurídica(s),

D. em violação do disposto nos arts 96º, 97 e 111º do CIRC (redacção e numeração à data dos 
factos), bem como do disposto nos arts. 76º e 151º do CPT (redacção à data dos factos),

E. errando, também, na apreciação de que o valor expresso na declaração da impugnante relativo a 
excesso de estimativa para impostos, mencionado na declaração de substituição do ex -BBI, é um valor 
que deveria ser atendido, apesar daquela declaração não ter sido processada pela AT.
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F. Assim, a impugnante deduziu na linha 43 do quadro 06 do anexo 22 -A, da declaração mo-
delo 22, o montante de 310.588.465$00, relativo a excesso de estimativa para impostos, mencionado 
nas declarações de substituição do ex -BBI e ex -BFE,

G. declarações de substituição que foram apresentadas após o prazo estabelecido no art.º 96º do 
CIRC, pelo que não foram liquidadas pela Administração Tributária, tendo os serviços de inspecção 
tributária corrigido a matéria tributável, nos termos da al., a) do n.º 1 do art.º 41º do CIRC.

H. Correcções que, no entender da Fazenda Pública, são correctas, porquanto fazem uma exacta 
aplicação da lei aos factos. Assim,

I. Refere a impugnante, no ponto 21 da sua petição (PI) que constatou ter incorrido em erro na 
determinação do lucro tributável, pelo que veio a apresentar as declarações de substituição para o 
exercício de 1997, i.e., reconhece que errou na autoliquidação onde apurou o imposto b(IRC) referente 
ao exercício de 1997.

J. Neste enquadramento, é preciso atender às normas em vigor à data dos factos em causa nestes 
autos,

K. e esse quadro normativo vai -se buscar ao compêndio referente ao imposto aqui em causa, ou 
seja, ao CIRC, diploma que dispõe sobre a forma de apuramento matéria tributável, como, também, 
sobre as obrigações acessórias dos sujeitos passivos e, para o aqui interessa, sobre a (im)possibilidade 
e prazos para apresentação da declaração de substituição.

L. As normas contidas nos diversos códigos fiscais, diplomas onde se colige a regulamentação 
dos diversos impostos, CIRS, CIRC, CIVA, etc, são normas especiais, normas que contêm uma regu-
lamentação especial, por tratarem matéria especifica e com especificidades, face, nomeadamente, ao 
disposto no Código de Procedimento e de Processo Tributário, diploma que converge disposições de 
índole geral sobre procedimento e processo tributário.

M. Assim, dispunha o n.º 1 do art.º 96º do CIRC que “A declaração periódica de rendimentos a 
que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 94 o deverá ser apresentada anualmente até ao último dia 
útil do mês de Maio, em duplicado, na repartição de Finanças da área da sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável em que estiver centralizada a contabilidade ou na direcção de finanças da 
mesma área.”

N. prevendo o artº 97º do CIRC que “Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 7 do artigo 96º 
quando tenha sido liquidado imposto inferior ao devido ou declarado prejuízo fiscal superior ao efectivo, 
poderá ser apresentada declaração de substituição, ainda que fora do prazo legalmente estabelecido 
e efectuado o pagamento do imposto em falta.”.

O. O art.º 76º do CPT, norma trazida aos autos pela impugnante e aceite pelo douto tribunal como 
aplicável na situação em apreço, norma esta integrada no capítulo III  - Do processo de liquidação,

P. foi objecto de alteração pelo Decreto -lei 47/95, de 10 de Março,
Q. diploma que introduziu alteração aos disposto no n.º 3 daquela norma, que passou a prever 

que ‘’Em caso de erro de facto ou de direito nas declarações dos contribuintes, podem estas ser subs-
tituídas.”

R. e aditou o n.º 4, que reza “O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade 
contra -ordenacional que ao caso couber e, no caso de a declaração ser apresentada mais de 30 dias 
após o termo do prazo, o dever de utilização dos meios de reclamação graciosa ou impugnação judicial 
para obtenção da restituição do imposto a mais liquidado por erro do contribuinte. “

S. Lendo o ante começo daquele decreto -lei conclui -se, como é aí claramente referido, que as 
alterações introduzidas servem o propósito de fazer do Código de Processo Tributário um instrumento 
de harmonização das normas de natureza processual dispersas pelos outros códigos e leis tributárias,

T. sem prejuízo, no entanto, da subsistência de disposições especiais nos casos em que se mostrem 
indispensáveis.

U. Ora, disposições como aquelas transcritas no ponto 16 e 17 deste recurso e que no entender da 
Fazenda Pública devem suportar, como assim entenderam e bem os serviços da inspecção tributária, a 
não consideração das declarações de substituição apresentadas quer pelo ex -BBI, quer pelo ex -BFE.

V. Assim, previam aquelas disposições, em vigor à data dos factos em causa, que a declaração 
de substituição só poderia ser apresentada, para lá do prazo legal previsto no n.º 1 do artº 96 do CIRC, 
quando estivesse em causa prejuízo para o Estado.

W. Fora daquelas situações e sempre que da correcção do erro de autoliquidação resultasse imposto 
superior ao devido, a impugnante teria de utilizar, necessariamente, o recurso contencioso administra-
tivo, através da apresentação da reclamação graciosa.

X. Nesse sentido, dispunha o artº 151º do CPT, norma em vigor à data dos factos, que ‘’Em caso 
de erro na auto liquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa 
para o director distrital de finanças competente, no prazo de 90 dias após o pagamento ou da apre-
sentação da declaração, quando a este não houver lugar. “

Y. Aliás, a obrigatoriedade de tal procedimento estava normatizado no CIRC.
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Z. Assim, dispunha o n.º 1 do art.º 111º do CIRC que “Os sujeitos passivos de IRC, os seus repre-
sentantes e as pessoas solidárias ou subsidiariamente responsáveis pelo pagamento do imposto poderão 
reclamar ou impugnar a respectiva liquidação, efectuada pelos serviços da administração fiscal, com 
os fundamentos e nos termos estabelecidos no Código do Processo Tributário.”

AA. acrescentando o seu n.º 2, na redacção trazida pelo Decreto -lei n.º 7/96, de 7 de Fevereiro, 
que “A faculdade referida no número anterior é igualmente conferida relativamente à auto liquidação, 
à retenção na fonte e aos pagamentos por conta, nos termos e prazos previstos nos artigos 151º a 153º 
do Código do Processo Tributário, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. “

BB. e apelando o n.º 4 da mesma norma, na redacção trazida pelo Decreto -lei n.º 7/96, de 7 de 
Fevereiro, a que “A impugnação dos actos mencionados no n.º 2 será obrigatoriamente precedida de 
reclamação para o director distrital de finanças competente.”

CC. Donde, da análise de todas as normas em vigor à data dos factos em causa nestes autos e 
aqui mencionadas, conclui -se que o legislador pretendia que o sujeito passivo, perante um erro na 
autoliquidação, se dirigisse obrigatória e necessariamente à Administração Tributária através de uma 
reclamação graciosa,

DD. procedimento que permitiria, quer à Administração Tributária, quer ao próprio sujeito passivo, 
que se aferisse com maior cautela da legitimidade/rectidão da correcção trazida.

EE. Vigorava, pois, o princípio do dever de o interessado reagir, graciosa ou contenciosamente, 
através dos meios típicos de reclamação graciosa e de impugnação judicial, para, em sede desses 
meios, obter a anulação, total ou parcial da liquidação e, em tal medida, ver restituído o imposto a 
mais liquidado.

FF. Assim, em casos como o presente, em que a impugnante, pretendia a anulação parcial da liqui-
dação a que procedeu (autoliquidação), a declaração de substituição dessa autoliquidação, só poderia 
produzir efeitos nos termos do n.º 1 do artigo 151º do Código de Processo Tributário (CPT).

GG. Ou seja: a declaração de substituição, a corrigir erros da autoliquidação, só relevaria se 
tivesse sido integrada numa reclamação graciosa necessária, a processar de acordo com a tramitação 
do artigo 95º e segs. do CPT.

HH. Reclamação necessária que a impugnante não apresentou.
II. Entendimento seguido pelos tribunais superiores, como vertido no acórdão do TCA Sul, pro-

cesso 00153/03, de 24.06.2003.
JJ. Aliás, e nesta linha de raciocínio, reforçando -se a prevalência das disposições contidas no CIRC 

no tocante, para a questão em (re)apreciação, às declarações de substituição, pressupostos e prazos, que 
a lei 15/2001, de 5 de Junho aditou o n.º 2 ao art.º 97 do CIRC, norma que passou a dispor que:

“2  - A autoliquidação de que tenha resultado imposto superior ao devido pode ser corrigida por 
meio de declaração de substituição a apresentar nos seis meses posteriores ao termo do prazo legal, 
quando o fundamento for erro material.”

KK. Pelo que, se o legislador pretendesse que as disposições aplicáveis às declarações de substitui-
ção de IRC fossem as contidas no CPT, nomeadamente as compreendidas no n.º 3 e 4 do art.º 76º, não 
teria procedido à alteração da disposição contida no CIRC no tocante às declarações de substituição,

LL. melhor dizendo, não teria procedido ao aditamento do n.º 2 ao corpo do artigo 97º do CIRC, 
quando, à sua data, se encontrava em vigor e aplicação o disposto no n.º 3 do art.º 59 do CPPT, que, 
para o que aqui interessa, previa a possibilidade do sujeito passivo apresentar declaração de substituição 
nos termos previstos no n.º 4 do art.º 76º do CPT, diploma entretanto revogado.

MM. Em jeito de conclusão, a declaração de substituição apresentada pelo ex -BBI em 29.06.1998, 
foi apresentada para além do prazo legal, logo, para que os valores contido naquela declaração e no 
referente a estimativa de impostos, pudessem ser objecto de apreciação pela administração tributária, 
teria aquela de ser apresentada até 31.05.1998, ou, se o fosse em data posterior, teria de tal declaração 
ser integrada numa reclamação graciosa necessária,

NN. Procedimento necessário para se apurar da justeza, qualitativa e quantitativa, do valor dedu-
zido na declaração e referente a estimativa de impostos.

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

2. Remetido o processo a este Supremo Tribunal Administrativo o relator proferiu o seguinte 
despacho (fls. 260 v.):

«Como é sabido é pelas conclusões que se determina o objecto do recurso. As conclusões devem 
sumariar as questões suscitadas pelo recorrente na respectiva motivação. Devem ser assim uma ex-
posição sintetizada dos fundamentos por que se pede a alteração do recorrido.

No caso, e como bem salienta o Exmº Procurador -geral Adjunto na promoção que antecede, é 
manifesto que as conclusões são demasiado complexas e extensas relativamente à motivação.

Como assim, ao abrigo do disposto nos arts. 282º, nºs 6 e 7 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e 690º, n.º 4 do Código de Processo Civil, notifique a recorrente para, no prazo 
de dez dias, sintetizar as conclusões, sob pena de não conhecimento do recurso».
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Na sequência de tal notificação a recorrente, Fazenda Pública nada disse.
Foi então proferido pelo relator o seguinte despacho (fls. 263 e 264):
«Vem a Fazenda Pública interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 

que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida pelo recorrido Banco BPI, SA, 
contra a liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1988.

Remetido o processo a este Supremo Tribunal Administrativo o relator proferiu o seguinte des-
pacho: «Como é sabido é pelas conclusões que se determina o objecto do recurso. As conclusões de-
vem sumariar as questões suscitadas pelo recorrente na respectiva motivação. Devem ser assim uma 
exposição sintetizada dos fundamentos por que se pede a alteração do recorrido.

No caso, e como bem salienta o Exmº Procurador -geral Adjunto na promoção que antecede, é 
manifesto que as conclusões são demasiado complexas e extensas relativamente à motivação.

Como assim, ao abrigo do disposto nos arts. 282º, nºs 6 e 7 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e 690º, n.º 4 do Código de Processo Civil, notifique a recorrente para, no prazo 
de dez dias, sintetizar as conclusões, sob pena de não conhecimento do recurso».

Cumpria, pois, à recorrente corrigir a anomalia detectada, para que se pudesse conhecer do 
recurso.

Porém, notificada daquele despacho, a recorrente nada disse.
Ora, como tem sido entendimento deste Supremo Tribunal Administrativo (cf. Acórdão de 6.6.07, 

recurso 225/07 e demais jurisprudência, designadamente do Pleno, nele citada) a falta de reclamação 
para a conferência do despacho de relator, que convidou o recorrente a sintetizar as conclusões da 
sua alegação de recurso, faz caso julgado, sobre a existência do vício apontado às conclusões ofere-
cidas.

Em tais hipóteses, a não satisfação do convite dirigido ao recorrente conduz, directamente, a que 
opere plenamente a cominação prevista no referido art. 690, n.º 4 Código de Processo Civil, ou seja, 
a que não se conheça do recurso.

No caso a recorrente não reclamou do despacho que o convidou a sintetizar as conclusões, acei-
tando que padeciam da complexidade que o relator lhes apontara. E também nada disse na sequência 
do convite que lhe foi feito para sintetizar as quarenta conclusões apresentadas.

Como assim, ao abrigo do disposto no artº 690º, n.º 4 do Código de Processo Civil, decide -se 
não tomar conhecimento do recurso.

Sem custas, dado que a Fazenda Pública delas se encontrava isenta nos processos instaurados 
até 1/01/2004».

3. Não conformada com o supracitado despacho vem agora a Fazenda Pública reclamar para a 
conferência, requerendo que sobre a matéria seja proferido acórdão e invocando os seguintes funda-
mentos:

1  - Foi a recorrente notificada do despacho, a fls...., segundo o qual, não tendo a mesma sintetizado 
as quarenta conclusões efectuadas se decide não tomar conhecimento do objecto do recurso, ao abrigo 
do disposto no nº4 do art. 690º do CPC.

2  - Ora, antes de mais, cumpre fazer realçar que as referidas alegações foram efectuadas pela 
Representante da Fazenda Pública no Tribunal de 1ª Instância e que delas constam conclusões.

3  - Por outro lado, somos de entendimento que o Representante da Fazenda Pública não tem a 
mesma posição processual do mandatário da parte, não estando adstrito a igual rigor processual que 
onera aquele mandatário,

4  - É que, a Fazenda Pública faz parte do Estado -Administração, representando -o em juízo no 
processo judicial tributário, sendo tal representação diversa da representação voluntária.

5  - Nas causas judiciais tributárias, mandatários judiciais são os Advogados, pelo contrário, a 
legitimidade e competência da Fazenda Pública, no âmbito dos mesmos processos, decorre da lei, 
estando a sua posição equiparada ao Ministério Público.

6  - Donde, parece que a Fazenda Pública não está obrigada a tramitar processualmente de forma 
idêntica ao mandatário da parte.

7  - Pelo que, não decorre da lei que tenha que apresentar conclusões nas peças processuais que 
elabora, designadamente, nas alegações.

8  -Não temos dúvidas que mesmo quando assume a posição de recorrente, a sua posição no pro-
cesso não deixa de ser nunca distinta da do mandatário da parte.

9  - Para além do mais, o Representante da Fazenda Pública está vinculado como o Ministério 
Público a critérios de legalidade, fazendo sempre realçar no que defende em Tribunal, os interesses da 
Fazenda Nacional.

10  - Foi em obediência a este critério, da legalidade na cobrança do que é devido ao Estado, que 
se sugeriu a intervenção desse Venerando Tribunal para, controlando essa legalidade, decidir,

11  - Não pode, pois, com base numa hipotética deficiência da peça processual apresentada pela 
Fazenda Pública denegar -se o direito à apreciação das razões de facto e de direito do seu recurso, con-
vencida que está a Administração que cumpriu correctamente o princípio da legalidade.
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12  - A interpretação que o Relator fez do art. 690º n.º 4 do CPC, aplicado ao Representante da 
Fazenda Pública, salvo o devido respeito, viola não só o mesmo, mas também o princípio da legalidade, 
do acesso à justiça e ao principio pro actione.

13  - Parece que ainda que fosse exigível, no entendimento do Mmº Conselheiro
Relatar, sintetizar as conclusões, o cumprimento dos princípios acima referidos impunha que se 

conhecesse o recurso, nos termos do n.º 4 do art. 690º do CPC, expurgando as alegações do que não 
fosse sintético e, desse modo, decidir, porquanto não está assente que a falta de conclusões sintéticas 
conduzisse à incongruência do recurso que obstasse a qualquer decisão.

14  - Daí que, face aos interesses em confronto se nos afigure ilegal a decisão de não tomar co-
nhecimento do recurso, nos termos do nº4 do art. 690º do CPC.

15 - Acresce que, em nosso entender, aquele artigo não comina, sempre, com o não conhecimento 
do recurso, o incumprimento do convite para completar, sintetizar ou esclarecer as conclusões das 
alegações do recurso.

16  - Quanto a nós a síntese referida no artigo é tão somente para as conclusões imprecisas e 
incongruentes que inviabilizem o conhecimento de toda a matéria de facto e de direito invocada no 
recurso.

17  - Não se trata, nitidamente, do caso em que as conclusões são simplesmente extensas, em que 
não resulta que o Juiz não possa ter o entendimento delas e conhecer o objecto do recurso.

18  - No caso pergunta -se: A extensibilidade das conclusões era de tal forma que, em nome do 
princípio pro actione, impossibilitasse o conhecimento do recurso?

19 - Em nosso entender não. Na verdade, não retira qualquer ininteligibilidade ao objecto que se 
pretende conhecer no recurso o facto de as conclusões serem 40, como também não existe qualquer 
vício conhecido que comine com o não conhecimento do recurso as conclusões extensas, sendo certo 
até que os latinos com a sua sabedoria diziam que: “Quod abundat non nocet’.

20  - Donde, no caso, não há lugar à aplicação do nº4 do art. 690º do CPC, do modo como o mesmo 
foi aplicado pelo Mmo Conselheiro Relator, isto é, com a prolação de um despacho decidindo não tomar 
conhecimento do objecto do recurso.

A recorrida apresentou resposta alegando que, não tendo a Recorrente sintetizado as conclusões, nem 
reclamado para a conferência do despacho que a convidou a sintetizar as mesmas, aquele fez caso julgado.

Assim sustenta que a decisão de não conhecimento do recurso já se consolidou e, como tal, a 
reclamação da Recorrente não pode ser admitida.

Sem prejuízo, e quanto ao mérito, defende ainda a improcedência da reclamação, pugnando pela 
manutenção do despacho reclamado recorrido.

4 – Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência
Tal como vem alegada a questão o objecto da reclamação consiste em saber se o despacho re-

clamado padece de ilegalidade por violação do disposto no artigo 690.º, n.º 4, do CPC, aplicável ex 
vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, ou dos invocados princípios da legalidade, do acesso à justiça e do 
princípio pro actione.

4.2 Impõe -se, porém, antes do mais, apreciar uma questão prévia que é a da admissibilidade da 
reclamação.

Vejamos:
Resulta do artº 690º nº1 do Código de Processo Civil (1) e também do artº 282º, n.º 6 e 7 do Código 

de Procedimento e Processo Tributário, que o recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá, 
de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão.

As conclusões devem assim sumariar as questões suscitadas pelo recorrente na respectiva moti-
vação e devem constituir uma exposição sintetizada dos fundamentos por que se pede a alteração do 
recorrido.

E quando as conclusões forem complexas, designadamente em virtude da sua excessiva quanti-
dade, o relator deve convidar o recorrente a sintetizá -las, sob pena de não se conhecer do recurso na 
parte afectada (artº 690º n.º 4 do Código de Processo Civil aplicável por força do artigo 2.º, alínea e), 
do CPPT).

 De notar ainda, como vem sendo afirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo, que, sempre que o relator formule um convite do género, justificado pelo número excessivo das 
conclusões oferecidas, a «parte afectada» é necessariamente a globalidade delas, ou seja, o todo que 
as conclusões formam. Portanto, nessas hipóteses, não é possível que o tribunal venha ulteriormente 
a dizer que as conclusões complexas são, ainda, aproveitáveis em parte – pois isso implicaria que o 
tribunal se substituísse ao recorrente na sintetização que só este pode realizar (2).

Acresce dizer que o ónus de alegar e concluir, e o disposto nos nºs 1 a 4 do artº 690º do Código 
de Processo Civil é aplicável a todas as partes, e também ao Ministério Público, salvo quando este 
recorra por imposição legal (3).

Sendo certo, por outro lado, que o representante da Fazenda Pública não tem, no processo judicial 
tributário, o mesmo estatuto processual do Ministério Público.
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À Fazenda Pública cabe a defesa dos interesses patrimoniais da Administração Tributária (artº 15º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário) e ao Ministério Público cabe a defesa da legalidade, 
a promoção do interesse público e a representação dos ausentes, incertos e incapazes (artº 14º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário).

Assim a intervenção da Fazenda Pública no processo judicial tributário em nada se distingue da 
essência do conceito de parte na exacta medida em que se confina à defesa dos interesses que lhe estão 
cometidos, ainda que públicos, não se confundindo com a intervenção do Ministério Público, esta sim 
em defesa da legalidade (4).

De resto, e como bem nota a recorrida, aquele ónus resultaria também do princípio da igualdade 
das partes, ínsito no artigo 3º -A, do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, o qual dispõe 
que o tribunal deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto de igualdade substancial das 
partes, designadamente no exercício de faculdades, no uso de meios de defesa e na aplicação de comi-
nações ou de sanções processuais.

No caso, como resulta do relato supra efectuado, a Fazenda Pública não reclamou do despacho que o 
convidou a sintetizar as conclusões, aceitando que padeciam da complexidade que o relator lhes apontara.

E houve por bem nada dizer, ou fazer, na sequência do convite que lhe foi feito para sintetizar as 
conclusões apresentadas.

Mas vem agora reclamar para a conferência do despacho que decidiu não tomar conhecimento do 
recurso ao abrigo do disposto no artº 690º, n.º 4 do Código de Processo Civil.

Ora, como se disse já no despacho reclamado (263 -264), aliás na esteira da jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo (cf. Acórdãos da 1ª secção de 6.6.07, recurso 225/07, de 10.05.2006, 
recurso 131/04, e de 20.01.2000, recurso 45071 e, bem assim o Acórdão do Pleno da 1ª secção de 
25.06.1997, recurso 32355, todos in www.dgsi.pt) a falta de reclamação para a conferência do despacho 
de relator, que convidou o recorrente a sintetizar as conclusões da sua alegação de recurso, faz caso 
julgado sobre a apontada deficiência das conclusões apresentadas.

Em tais hipóteses, a não satisfação do convite dirigido ao recorrente conduz, directamente, a que 
opere plenamente a cominação prevista no referido art. 690, n.º 4 Código de Processo Civil, ou seja, 
a que não se conheça do recurso (5).

Em face do exposto haverá de concluir -se que, não tendo sido impugnado, através da devida 
reclamação, o despacho que formulou o convite para a Fazenda Pública sintetizar as suas conclusões, 
nem tendo sido dada qualquer resposta àquele convite, constituiu -se caso julgado nos autos quanto ao 
vício apontado às referidas conclusões e, por este motivo, a questão não pode ser reapreciada, como 
pretende a recorrente, através da presente reclamação.

 VII. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a presente reclamação.
Sem custas, dado que a Fazenda Pública delas se encontrava isenta nos processos instaurados 

até 1/01/2004.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Dulce Neto (com declaração de voto 
anexa) — Ascensão Lopes.

Declaração de voto

Com o devido respeito pela tese que obteve vencimento, entendo que o despacho de convite para 
aperfeiçoamento das conclusões do recurso não é recorrível ou reclamável para a conferência, por não se 
tratar de uma decisão definitivo quanto à relação processual ou quanto ao destino do recurso. O juiz está 
a convidar o recorrente a corrigir uma peça processual, avisando -o de que se não o fizer irá proferir uma 
decisão que o afectará de forma negativa, estando, assim, a dar -lhe a oportunidade de evitar tal decisão.

Ou seja, com o convite o juiz não está (ainda) a proferir uma decisão quanto ao não conhecimento 
do recurso, mas a advertir que a irá tomar caso o recorrente não satisfaça o convite. E só decisão defi-
nitiva, que julgue não tomar conhecimento do recurso, é que estará sujeita a recurso, como acontece, 
aliás, com o despacho de aperfeiçoamento dos articulados, que o artigo 508º, n.º 6 do CPC expressa-
mente declara como irrecorrível.

Aliás, verifica -se com alguma frequência que, apesar do despacho de convite para correcção das 
conclusões, o juiz acaba por reponderar e tomar conhecimento do recurso por concluir que, afinal, a 
irregularidade cometida não é assim tão grave que obste ao conhecimento do recurso. Por outro lado, o 
próprio recorrente pode vir alegar perante o juiz, na sequência do convite, que a irregularidade cometida 
não justifica a pretendida correcção nem a aplicação da cominação, convencendo -o a recuar na intenção 
de dar a decisão que tinha “ameaçado” proferir. Ora, a sufragar -se a tese que obteve vencimento – de 
que o recorrente é obrigado a recorrer do despacho de convite à correcção sob pena de se constituir caso 
julgado formal – também o juiz ficará vinculado a esse despacho caso a parte dele não tenha recorrido, 
sem possibilidade de reanálise da irregularidade que o levou a formular o convite.
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Finalmente, importa recordar que o artigo 508º, n.º 6 do CPC – onde se afirma expressamente 
a irrecorribilidade do despacho de convite ao aperfeiçoamento dos articulados  - surgiu precisamente 
para pôr termo à questão da admissibilidade ou inadmissibilidade de recurso do despacho de convite ao 
aperfeiçoamento, que era largamente debatida na doutrina e na jurisprudência a propósito do artigo 477º 
do CPC (entretanto revogado pelo DL n.º 329 -A/95, e substituído pela norma contida no artº 508º).

Com efeito, na vigência do artº 477º do CPC, debruçando -se sobre a questão da recorribilidade 
do despacho de convite ao aperfeiçoamento da petição, escreveu Jacinto Rodrigues Bastos (Notas ao 
Código de Processo Civil, vol. III, pág. 35) “Cremos que o despacho de convite é irrecorrível. Não se 
trata ainda de uma decisão definitiva quanto à relação processual; o juiz, notando determinada irre-
gularidade na petição, que poderá conduzir à sua recusa, dá ao autor a possibilidade de evitar esta, 
corrigindo a deficiência; mas o juízo que emite não é ainda decisório e nada impede que o autor, sem 
fazer a correcção, consiga, dentro do prazo estipulado, convencer o juiz de que a irregularidade é apa-
rente, ou de que a falta não existe. Do despacho de recusa é que cabe recurso, nos termos gerais.”

No mesmo sentido, Castro Mendes (Direito Processual Civil, 1980, págs. 44 e ss): “Há decisões 
que se destinam necessariamente a ser substituídas por outras ou nelas integradas, ou pelo menos 
podem sê -lo se as partes o solicitarem. A lei então somente permite o recurso da decisão substituta ou 
absorvente; as primeiras são irrecorríveis como não definitivas.”

E o mesmo entendimento perfilhava Lopes Cardoso (Código de Processo Civil, p.319) A questão 
está hoje resolvida no n.º 6 do artº 508º quanto aos articulados: “Não cabe recurso do despacho que 
convide a suprir irregularidades ou insuficiências dos articulados”, seja ele proferido logo após os 
articulados ou proferido no âmbito da audiência preliminar.

E embora as alegações e conclusões de recurso não se enquadrem no conceito de “articulados” e, 
portanto, não se possa aplicar directamente este preceito ao caso em análise, o certo é que o despacho 
de aperfeiçoamento em questão não muda de natureza e de finalidade, devendo, assim, ser adoptada a 
mesma doutrina que levou à criação daquela norma para os articulados.

Não obstante, acompanho a decisão, por considerar que o despacho reclamado não merece cen-
sura, justificando -se o não conhecimento do recurso no caso em apreço dado que a recorrente Fazenda 
Pública, convidada pelo Relator nos termos e sob a cominação do artigo 690.º n.º 4 do CPC, nada fez, 
assim optando por manter a irregularidade detectada nas conclusões que formulara.

Dulce Neto

(1) Na redacção anterior ao decreto -lei 303/2007 de 24 de Agosto.
(2) Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10.05.2006, recurso 131/04, in www.dgsi.pt.
(3) Como sublinha Carlos Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 1, pág. 

582, esta especificidade do estatuto processual do Ministério Público em nada colide com o princípio da igualdade de armas. 
Com efeito «a interposição de recurso obrigatório por força da lei não pressupõe que o magistrado recorrente discorde da 
decisão recorrida  - podendo obviamente estar inteiramente de acordo com ela, mas devendo, mesmo assim, impugná -la, com 
vista a provocar a sua reapreciação pelo tribunal “ad quem”. Constituiria, deste modo, verdadeira violação da sua consciência 
jurídica impor -lhe, como condição do conhecimento do recurso, o ónus de fundamentar, de forma concludente, um “ataque” a 
uma decisão que, na sua óptica, é legal e adequada, mas deve, apesar disso, impugnar».

(4) Ver neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 26.05.2010, recurso 259/10 e de 25.11.2009, 
recurso 794/09, in www.dgsi.pt.

(5) Segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional, não é incompatível com a tutela jurisdicional do acesso à justiça 
a imposição de ónus processuais às partes, desde que não sejam arbitrários nem desproporcionados, quando confrontada a 
conduta imposta com a consequência desfavorável atribuída à correspondente omissão – ver neste sentido Acórdãos do Tribunal 
Constitucional n.ºs 132/2002 e 403/2002, e Amâncio Ferreira, Manual dos Recursos em Processo Civil, pag. 165. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Arresto.

Sumário:

Na verificação e graduação de créditos por apenso a execução fiscal o arresto não 
convertido em penhora confere ao arrestante preferência igual à que dá a penhora, 
pelo que o crédito reclamado pelos Recorrentes devia ter sido verificado e graduado 
no lugar próprio.



1487

Processo n.º 1156/11 -30.
Recorrente: Paulo José Bezugo Nunes e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública e Outros.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Paulo José Besugo Nunes e Marília do Rosário Matos Palhota Nunes, com os demais sinais 
dos autos, interpõem recurso jurisdicional da sentença de verificação e graduação de créditos profe-
rida pelo Tribunal Tributário de Lisboa que não reconheceu o crédito por si reclamado no processo de 
execução fiscal n.º 3301200401018531 e apensos que correm termos no 4.º Serviço de Finanças de 
Lisboa contra Simon Richard Harris.

Remataram as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Nos autos de execução fiscal instaurada contra Simon Richard Harris, com o n.º 3301200401018531 

e apensos, a correr os seus termos pelo 4º Serviço de Finanças de Lisboa, foi penhorado o bem imóvel 
correspondente ao 1º andar esquerdo, fracção M, do prédio urbano sito no Bloco B, Jardins da Parede 
2, lote 149 / A -C, freguesia da Parede, concelho de Cascais, inscrito na matriz sob o artigo 5717 da dita 
freguesia e descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o n.º 2721 da dita freguesia 
e concelho;

2. Tal penhora foi registada na Conservatória do Registo Predial respectiva em 28.12.2007;
3. Sucede que, sobre o bem penhorado, incidiam já duas hipotecas a favor da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., para garantia do crédito no valor de € 373.706,59, proveniente de contrato de mútuo, 
ambas registadas na Conservatória do Registo Predial em 21.03.2003, bem como, um arresto decretado 
no âmbito do processo n.º 7854/05.2TBCSC, que correu termos pelo 4º Juízo Cível do Tribunal Judicial 
da Comarca de Cascais, objecto de registo em 07.09.2005 a favor dos ora Recorrentes.

4. Quer a Caixa Geral de Depósitos, S.A., quer os ora Recorrentes, reclamaram os seus créditos 
atempadamente no âmbito do processo de execução fiscal acima identificado,

5. Não obstante, o Tribunal a quo entendeu não verificar e graduar os créditos reclamados pelos 
ora Recorrentes, por considerar que estes não beneficiam de garantia real, porquanto o arresto registado 
a seu favor não foi convertido em penhora, motivo pelo qual não podia ser admitido.

6. Porém, conforme tem sido entendimento maioritário na doutrina e na jurisprudência, o conceito 
de credores com garantia real, previsto no art. 240º do CPPT e art. 865º do CPC, deve ser interpretado 
em sentido amplo, abrangendo não apenas os credores que gozem de direitos reais de garantia em sentido 
estrito, mas também aqueles que a lei substantiva atribui causas legitimas de preferência.

7. Com efeito, o artigo 622º do Código Civil, ao atribuir ao arresto, na parte aplicável, os efeitos 
da penhora, refere -se aos efeitos do arresto não convertido em penhora, já que após tal conversão deixa 
de fazer sentido falar -se dos efeitos do arresto,

8. Sendo que o art. 822º n.º 1 do CPC confere ao arrestante o direito a ser pago com preferência 
a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, por força da equiparação efectuada pelo 
art. 622º do CPC.

9. Em face do exposto, forçoso será concluir que o arresto não convertido em penhora confere ao 
arrestante preferência igual à que confere a penhora, na verificação e graduação de créditos por apenso 
à execução fiscal, de acordo com as regras da prioridade do registo,

10. Pelo que os créditos reclamados pelos ora Recorrentes deveriam ter sido reconhecidos e gra-
duados nos presentes autos, em segundo lugar atenta a anterioridade do registo do arresto sobre o bem 
imóvel penhorado nos autos da execução fiscal.

11. Com o devido respeito, que é muito, ao não considerar admissível o crédito reclamado pelos 
ora Recorrentes por estar em causa um crédito garantido por arresto não convertido em penhora, o 
Tribunal a quo efectuou uma interpretação e aplicação erróneas do disposto no art. 240º, n.º 1 do CPPT 
e nos artigos 622º, n.º 2 e 822º, n.º 1 do Código Civil.

12. Por tudo o exposto, deve a douta Sentença recorrida ser revogada e substituída por decisão 
que reconheça os créditos reclamados pelos ora Recorrentes, graduando -os em segundo lugar, atenta 
a anterioridade do registo do arresto a favor dos ora Recorrentes face ao crédito exequendo, com as 
legais consequências.

Nestes termos e nos mais de direito, deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em 
consequência, ser a douta sentença recorrida revogada e substituída por decisão que reconheça e gradue 
os créditos reclamados pelos ora recorrentes. Assim se fazendo a costumada Justiça!

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser concedido pro-

vimento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«(...)
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A questão decidenda já foi objecto de apreciação pelo STA, nos acórdãos de 9 de Abril de 2003 
e 15 de Fevereiro de 2007 (1) e por estarmos de acordo com o discurso fundamentador deste último 
aresto permitimo -nos transcrever o seguinte:

“Não é controvertido que o arresto e a penhora são dois institutos diferentes, apesar de próximos. 
Um e outro produzem os efeitos que a lei lhes atribui.

Donde se retira que quando o arresto é convertido em penhora já não há aresto, mas penhora. 
Os efeitos do arresto convertido em penhora são, consequentemente, os da penhora. Com a vantagem, 
para o arrestante, da sua retroacção ao momento do arresto. Nem de outro modo se compreenderia, 
pois se não houvesse a falada retroacção o arrestante sairia prejudicado com a conversão do arresto 
em penhora: esta, sendo necessariamente posterior, colocá -lo -ia em desvantagem absoluta (face à sua 
anterior preferência) e relativa (perante os demais credores).

Assim, quando a lei indica quais os efeitos do arresto, não está a referir -se aos do que já foi 
convertido em penhora  - estes são já da penhora, e não do arresto  - mas aos do arresto não convertido 
em penhora.

Esta será a razão por que boa parte da mais moderna doutrina considera que o credor arrestante, 
mesmo sem conversão do arresto em penhora, tem preferência no pagamento do seu crédito pelas forças 
do bem arrestado. É o caso de SALVADOR DA COSTA, in O CONCURSO DE CREDORES, pág.10: 
«o arresto consubstancia -se em garantia real, ainda que não haja sido convertido em penhora». Tam-
bém é peremptório, no mesmo sentido (hoje, face à redacção dos artigos 622.º, n.º 2 e 822º, n.º 1 do 
Código Civil; era diversa a anterior posição do Autor, como aliás noticia Salvador da Costa na obra 
e local citados) ARTUR ANSELMO DE CASTRO, in ACÇÃO EXECUTIVA SINGULAR, COMUM E 
ESPECIAL, 3ª edição, pág. 78.

Concomitantemente, pode ver -se Antunes Varela, DAS OBRIGAÇÕES EM GERAL, 7ª edição, 
pág. 469, nota 1. O que, tudo, está na linha do ensino de MÁRIO JULIO DE ALMEIDA COSTA no 
DIREITO DAS OBRIGAÇOES, 7ª edição, pág. 780: o arresto «é um procedimento cautelar que an-
tecipa os efeitos da penhora» e que «nesta medida, não tem existência autónoma. São -lhe extensivas, 
na parte aplicável, as regras da penhora».

Integram esta corrente doutrinária, se bem os interpretamos, outros prestigiados Autores, como 
ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA E MENEZES CORDEIRO, JOSÉ LEBRE DE FREITAS E AMÂNCIO 
FERREIRA.

É verdade que não deixam de se ouvir vozes dissonantes, entre as quais as não menos influentes 
de Miguel Teixeira de Sousa, que escreve a pág. 236 da ACÇAO EXECUTIVA SINGULAR que o arresto 
«só através da sua conversão em penhora (...) atribui ao exequente o direito de preferência no paga-
mento». E MIGUEL LUCAS PIRES, em DOS PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS: REGIME JURÍDICO 
E SUA INFLUÊNCIA NO CONCURSO DE CREDORES, pág. 143.

Propendemos, porém, para o entendimento que se nos apresenta, contemporaneamente, maiori-
tário. Isto porque o artigo 622.º do Código Civil, ao atribuir ao arresto «na parte aplicável, os demais 
efeitos da penhora», não pode estar a referir -se senão ao arresto antes de convertido em penhora; já 
que, após tal conversão, deixa de ter cabimento falar nos efeitos do arresto, para só importarem os 
da penhora. E porque o artigo 822º, n.º 1 do mesmo diploma confere ao exequente «o direito de ser 
pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior». Ao exequente 
acrescentamos nós, ao arrestante, por força da equiparação do artigo 622.º.

A lei hierarquiza o arresto e a penhora, não define os contornos daquele como garantia menor 
relativamente à penhora. Ambos conferem a mesma preferência, qualquer deles cedendo perante di-
reitos reais de garantia anteriores.

Nem o artigo 846.º do Código de Processo Civil, ao mandar converter, oficiosamente, o aresto 
em penhora, estás a condicionar a produção dos seus efeitos a essa conversão, eliminando -os na sua 
falta, mas só dispensar a diligência formal da penhora quando o bem já esteja arrestado, substituindo 
a forma do artigo 838.º por um despacho do juiz».

Portanto, ao contrário da tese sustentada na sentença recorrida, entendemos que os recorrentes, 
enquanto titulares de arresto sobre o imóvel penhorado e vendido nos autos, podem reclamar os seus 
créditos nos termos do estatuído no artigo 865.º/1 do CPC.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmos. Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Da sentença recorrida resultam provados os seguintes factos:
− Nos presentes autos de reclamação de créditos que correm por apenso á execução fiscal instaurada 

contra Simon Richard Harris, com o n.º 3301200401018531 e apensos, que corre termos no Serviço 
de Finanças de Lisboa  - 4, por reversão de “Setad Formação e Serviços”, para cobrança coerciva de 
dívidas de IVA e coimas, vieram:

 - A Caixa Geral de Depósitos, SA, melhor identificado nos autos, reclamar a quantia de € 373.706,59, 
proveniente de contrato de mútuo garantido por duas hipotecas;

 - Paulo José Bezugo Nunes e Marília do Rosário de Matos Palhota Nunes, reclamar a quantia de 
€ 103.433,42 garantido por arresto decretado no processo n.º 7854/05.2TBCSC, que correu termos no 
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4º juízo cível do Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, registado em 7/9/2005, alegando que será 
a breve trecho convertido em penhora.

− Nos autos de execução supra indicados, em 20/12/2007, foi penhorada a fracção autónoma 
designada pela letra “M” correspondente ao 1º andar esquerdo, do prédio sito no Bloco B, “Jardins da 
Parede 2”, Lote 149/A/B/C Limites de S. João do Estoril, Parede, em Cascais, inscrita na matriz predial 
da Freguesia de Parede, sob o n.º 2721, e descrita na 1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais, 
sob a ficha n.º 2721, cf. fls. dos autos.

− A referida penhora foi registada em 28/12/2007 — cf. fls. 59 dos autos.
− O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, encontra -se garantido por duas hipo-

tecas constituídas sobre o imóvel penhorado, registadas em 21/3/2003 pelas apresentações nºs 2 e 3 
— cf. fls. 58 dos autos.

− Em 7/9/2005 foi registado arresto a favor de Paulo José Bezugo Nunes e Marília do Rosário de 
Matos Palhota Nunes  - cf. fls. 59 dos autos.

3. O inconformismo dos Recorrentes, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 
reconduz -se à questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro de julgamento em matéria de 
direito por não ter reconhecido e graduado o crédito que por eles foi reclamado com base em garantia 
de arresto registado sobre o imóvel penhorado, com a argumentação de que o arresto não convertido 
em penhora não constitui garantia para efeitos de reclamação de créditos em execução fiscal.

Na verdade, segundo a sentença recorrida, entende -se que o crédito reclamado por Paulo José 
Bezugo Nunes e Marília do Rosário de Matos Palhota Nunes não pode ser admitido, porquanto, apesar 
de estarem munidos de título executivo, não dispõem de garantia real, já que o arresto registado a seu 
favor não foi convertido em penhora, não beneficiando, por isso, de garantia ou privilégio.

Todavia, não é esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência dominante neste STA e que 
aqui se deixa, mais uma vez, sufragada e reafirmada.

Nesse cenário, e face à proficiente fundamentação aduzida no recente acórdão proferido por este 
Supremo Tribunal em 26 de Abril de 2011, no processo n.º 1029/10, que subscrevemos, limitar -nos-
-emos a transcrever o que aí se deixou explicado sobre a problemática em questão.

«São conhecidas as divergências na doutrina quanto à natureza do arresto como garantia real: uns, 
consideram que o arresto é uma garantia real (cfr. Antunes Varela, Direito das Obrigações, Vol. II, 7ª 
ed. pág. 469, nota 1; Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, Vol. II – reimpressão  - 1987, pág. 495 
e Direitos Reais, reimpressão, pág. 771 e 772; Lebre de Freitas, Acção Executiva, 5ª ed. pág. 310 e 
Código de Processo Civil Anotado, II, 132; Anselmo de Castro, A Acção executiva singular, comum e 
especial, 1977, 178; Amâncio Ferreira, Curso de Processo de Execução, 2005, 297; Salvador da Costa, 
O Concurso de Credores, 2ª ed. pág. 13; e Paulo Cunha, Da garantia nas obrigações, II, 157/158; ou-
tros, consideram que o arresto só é garantia real quando convertido em penhora (cfr. Penha Gonçalves, 
Curso de Direitos Reais, 1993, 202 a 204; Pinto Duarte, Curso de Direitos Reais, pág. 246; Miguel 
Lucas Pires, Dos Privilégios Creditórios: Regime Jurídico e sua influência no concurso de credores, 
pág. 143; e Teixeira de Sousa, Acção Executiva Singular, 333, que parece ter mudado de opinião, nos 
Estudos sobre o Novo Processo Civil, Lex, pág. 236).

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a considerar que “face ao estatuído 
nos arts. 622.º, n.º 2, do Código Civil (que dispõe: “Ao arresto são extensíveis, na parte aplicável, os 
demais efeitos da penhora”) e 822.º, n.º 2, do mesmo diploma (“Tendo os bens do executado sido pre-
viamente arrestados, a anterioridade da penhora reporta -se à data do arresto”), onde se sustenta que o 
comando de a anterioridade da penhora se reportar à do arresto prévio, não teria sentido prático, se o 
arresto valesse “a se” como garantia real” (cfr. Acs. de 21/11/06, proc. n.º 06A2980, de 8/6/2006, proc. 
n.º 06A1532 e de 375/2007, proc. n.º 07B747).

A jurisprudência do STA, bem conhecedora desta divergência, tomou partido pelo entendimento 
que se lhe afigurou «maioritário», considerando que o arresto não convertido em penhora “tem prefe-
rência no pagamento do seu crédito pelas forças do bem arrestado”. O principal argumento utilizado 
pelo Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de que as expressões “parte aplicável” (nº 2 do art. 622º) e 
“anterioridade da penhora” (nº 2 do art. 822º) contêm uma negação de que o arresto confira preferência 
antes da conversão em penhora, é afastado nos seguintes termos: “Não é controvertido que o arresto e 
a penhora são dois institutos diferentes, apesar de próximos. Um e outro produzem os efeitos que a lei 
lhes atribui. Donde se retira que quando o arresto é convertido em penhora deixa de interessar saber 
quais são os efeitos do arresto. A partir da conversão em penhora já não há arresto, mas penhora. Os 
efeitos do arresto convertido em penhora são, consequentemente, os da penhora. Com a vantagem, 
para o arrestante, da sua retroacção ao momento do arresto. Nem de outro modo se compreenderia, 
pois se não houvesse a falada retroacção o arrestante sairia prejudicado com a conversão em penhora: 
esta, sendo necessariamente posterior, colocá -lo -ia em desvantagem absoluta (face à sua anterior 
preferência) e relativa (perante os demais credores). Assim, quando a lei indica quais são os efeitos 
do arresto, não está a referir -se aos do que já foi convertido em penhora – estes são já da penhora, e 
não do arresto – mas aos do arresto não convertido em penhora”.
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Deste modo, considera -se que, na verificação e graduação de créditos por apenso a execução 
fiscal, o arresto não convertido em penhora confere ao arrestante preferência igual à que dá a penhora, 
porque, «o artigo 622º do Código Civil, ao atribuir ao arresto, «na parte aplicável, os demais efeitos 
da penhora», não pode estar a referir -se senão ao arresto antes de convertido em penhora; já que, 
após tal conversão, deixa de ter cabimento falar nos efeitos do arresto, para só importarem os da 
penhora. E porque o artigo 822º n.º 1 do mesmo diploma confere ao exequente «o direito de ser pago 
com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior». Ao exequente e, acres-
centamos nós, ao arrestante, por força da equiparação do artigo 622º. A lei não hierarquiza o arresto 
e a penhora, não define os contornos daquele como garantia menor relativamente à penhora. Ambos 
conferem a mesma preferência, qualquer deles cedendo perante direitos reais de garantia anteriores» 
(cfr. ac. de 15/2/2007, rec n.º 01131/06).

O n.º 2 do artigo 406º do CPC e o n.º 2 do artigo 622º do Código Civil são claros no sentido de 
que são aplicáveis ao arresto as disposições relativas à penhora, e por conseguinte, são -lhe aplicáveis 
as normas relativas aos bens penhoráveis, as relativas ao regime de efectivação da penhora e também 
as que estatuem sobre os seus efeitos, entre elas, a que confere ao arrestante o direito de ser pago com 
preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior (art. 822º do CCv). Como refere 
Anselmo de Castro, o efeito da preferência é aplicável ao arresto, pelo que “não são possíveis, assim as 
dúvidas que anteriormente se levantavam por falta de uma clara e explícita disposição que atribuísse 
ao arresto o efeito da preferência independentemente da sua conversão em penhora. A opinião domi-
nante, que era negativa, conduzia à inutilização do arresto quando não fosse possível ao seu titular 
convertê -lo a tempo em penhora e a verdadeiros desajustamentos no sistema legal, v.g. de gozar de 
preferência a hipoteca judicial e não o arresto, apesar de institutos com a mesma finalidade» (cfr. ob. 
cit. pág. 178).».

Em conclusão, na verificação e graduação de créditos por apenso a execução fiscal o arresto não 
convertido em penhora confere ao arrestante preferência igual à que dá a penhora, pelo que o crédito 
reclamado pelos ora Recorrentes devia ter sido verificado e graduado no lugar próprio, isto é, em 
segundo lugar.

Termos em que merece provimento o recurso.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida no segmento 
impugnado e, julgando reconhecido o crédito reclamado pelos recorrentes, proceder à respectiva gra-
duação pela seguinte forma:

1.º O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, e acessórios incluindo juros até 3 
anos;

2.º O crédito reclamado por Paulo José Besugo Nunes e Marília do Rosário Matos Palhota Nunes, 
garantido por arresto;

3.º O crédito exequendo de IVA, coimas e respectivos juros de mora.
Sem custas.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado.

(1) Proferidos nos recursos números 02064 e 01131, respectivamente, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt 

 Acórdão de 16 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Competência da administração tributária. Inconstitucio-
nalidade. Matéria de facto.

Sumário:

 I — A norma ínsita no art. 188.º, n.º 1, do CPPT, que atribui competência ao órgão 
de execução fiscal para ordenar a citação, não é inconstitucional pois não atri-
bui aos órgãos da administração competências que a Constituição da República 
Portuguesa reserva aos tribunais.
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 II —  Não tendo a sentença recorrida fixado a factualidade pertinente para apreciação 
de um dos fundamentos de oposição, é de determinar a ampliação da matéria de 
facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal de revista, 
carece de poderes de cognição em sede de facto.

Processo n.º 1149/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Cruz & C.ª, Lda.” (adiante Oponente ou Recorrente) deduziu opo-

sição à execução fiscal que contra ela foi instaurada para cobrança de dívidas provenientes de taxas de 
promoção do “Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.” (adiante IVV ou Recorrido) por ela autoliquidadas 
relativamente aos meses de Janeiro a Abril de 2010, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu a extinção da execução fiscal com os seguintes fundamentos, que subsumiu, respectivamente, 
às alíneas i) e a) do art. 204.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT):

• a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT, o que o que acarreta a nulidade do mandado de citação emitido pelo Chefe do 
Serviço de Finanças e, consequentemente, da citação efectuada;

• a não autorização para a cobrança da taxa de promoção, uma vez que tal cobrança «se encontra 
suspensa por decisão comunitária, como aliás, o IVV bem sabe» (1).

A Oponente pediu também a isenção da prestação de garantia.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em sede liminar, considerou que o pedido 

de dispensa de garantia deveria ser apresentado mediante requerimento a efectuar no próprio processo 
executivo e endereçado ao órgão de execução fiscal, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 170.º do 
CPPT, que atribui ao órgão de execução fiscal, e não ao tribunal, o poder de decidir sobre essa pre-
tensão. Já na sentença julgou a oposição improcedente, considerando, em resumo, que a oposição à 
execução fiscal não podia proceder com o primeiro dos fundamentos invocados na petição inicial, pois 
não há qualquer inconstitucionalidade na prática pelo órgão de execução fiscal de actos de natureza 
não jurisdicional, enquanto que o segundo fundamento «outro suporte não tem que não seja o de uma 
argumentação que traduz uma leitura “muito especial” de normas e procedimentos comunitários, leitura 
que não tem qualquer aderência à realidade verificada».

1.3 Inconformada com a sentença, a Oponente interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e, uma 
vez que, alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do artigo 204º 
do CPPT.

B. A pretensão da CRUZ & COMPANHIA de oposição à execução da respeita o elenco taxativo 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, 
razão pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C. Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes vícios: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT; (ii) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor; (iii) a pendência de 
processo contencioso com efeito suspensivo.

D. O primeiro dos vícios apontados pela CRUZ & COMPANHIA na sua petição de oposição 
é enquadrável na última alínea do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT: a inconstitucionalidade invocada 
consubstancia fundamento que, desde logo, não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da 
quantia exequenda, nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que 
emitiu o título, sendo provada, simplesmente, a partir de documentos – in casu, pelo documento de 
citação da CRUZ & COMPANHIA para a execução fiscal –, sendo certo que afecta a eficácia do acto 
de citação e consequente exigibilidade da dívida exequenda.

E. O segundo dos fundamentos invocados na petição de oposição que dá causa aos presentes autos, 
que se prende com a inexistência da taxa em questão nas leis em vigor/não autorização da cobrança da 
mesma taxa, tem cabimento expresso na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

F. É ilegal a cobrança coerciva de uma quantia proveniente de uma taxa inexistente ou cuja co-
brança não se encontra autorizada.
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G. O IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por decisão 
comunitária.

H. Nos termos do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE (TCE), o Estado Português encontra -se inibido 
de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de apreciação pela Comissão até à 
emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) o auxílio em causa – cf. art. 88.º, 
n.º 3, in fine, do TCE –, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

I. A própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art.º 88.º do Tratado 
CE e remete para o art. 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxílios 
ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários» – cf. considerando n.º 147 do processo C 
43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação apresentada pelo IVV.

J. Até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período em questão, 
tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento – a taxa de promoção – não podem 
ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento da liquida-
ção, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de momento, 
juridicamente inexistentes.

K. A CRUZ & COMPANHIA pode invocar em juízo o efeito directo da proibição de execução 
constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE, para com isso fundamentar a ilegalidade da cobrança deste 
tributo, o que fez nos presentes autos.

L. O IVV, ao solicitar a instauração de processo de execução fiscal, e a Administração Tributária, 
ao instaurá -lo, estão simultaneamente a violar uma norma de direito comunitária e a aplicar legislação 
que à data tem forçosamente de se considerar juridicamente inexistente (ou, pelo menos, como não 
estando a produzir efeitos, o que será equiparado à inexistência).

M. Tais factos constituem manifestos fundamentos de oposição à execução, enquanto atinentes 
com a ilegalidade abstracta do tributo, nos termos do disposto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

N. Este fundamento de oposição à execução não deverá ser julgado improcedente, atento, inclu-
sivamente, o próprio teor das decisões comunitárias juntas aos autos pelo IVV com a sua contestação 
(cf. docs. 1 e 2 juntos aos presentes autos com a contestação do IVV), decisões nas quais o Tribunal 
a quo sustenta, precisamente, o indeferimento ou improcedência de tal fundamento – cf. página 6 da 
sentença proferida nos presentes autos.

O. Em Julho de 2010, foi com efeito proferida uma decisão pela Comissão Europeia no âmbito do 
procedimento de apreciação de auxílio estatal, decisão que foi junta pelo IVV como documento n.º 2 
com a contestação apresentada nos presentes autos. Todavia, para além do próprio teor da decisão em 
questão e para além de tal decisão ser uma decisão condicional e de não ter ainda transitado em julgado 
(em face do recurso interposto pela República Portuguesa, junto como doc. n.º 3 pelo IVV),

P. Será relevante notar que essa decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa de promoção a 
partir da sua entrada em vigor e até 31 de Dezembro de 2006 (cf. ponto 133 da referida decisão, junta 
como doc. n.º 2 pelo IVV), data em que entraram em vigor novas orientações comunitárias para ao 
auxílios estatais,

Q. Sendo certo que, por um lado, a Comissão ainda não proferiu decisão relativamente à aplica-
ção da taxa de promoção para além dessa data e, por outro lado, os presentes autos respeitam a uma 
execução fiscal instaurada para cobrança coerciva da taxa de promoção relativa ao período de Janeiro 
a Abril de 2010, período, portanto, desde logo não abrangido pela decisão referida!

R. Não poderá proceder o entendimento de que o fundamento de estarmos perante a cobrança de 
urna taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor é improcedente por ter sido já proferida decisão 
final no aludido procedimento comunitário.

S. No que respeita à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo – fundamento 
que não foi apreciado pelo Tribunal a quo –, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a entender que, 
nas situações em que a exigibilidade da dívida seja afectada por qualquer motivo não definitivo, mas 
meramente temporário, esse motivo possa ser invocado em sede de oposição à execução, que terá por 
objecto, então, a suspensão da execução (5). [(5) vide, LOPES DE SOUSA, in Código de Procedimento 
e de Processo Anotado, 5.ª Edição, 2007, Vislis Editores, pág. 371; CARLOS PAIVA, in O Processo 
de Execução Fiscal, 1.ª Edição, 2008, Alrnedina, pág. 117; Ac. STA, de 13/12/2000, proc. n.º 25610; 
Ac. TCA Sul, proc. n.º 6016/01]

T. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento na disposição residual da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

U. A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo invocada na petição inicial cons-
titui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, nos termos da alínea 1) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT.

V. Não é manifesta a improcedência deste fundamento – que não foi, sequer, apreciado na sen-
tença ora posta em crise – porquanto se encontra pendente processo de impugnação das liquidações 
em causa (processos nºs 143/10.2BEVIS, 312/10.SBEVIS e 330/10.3BEVIS) e o pedido de dispensa 
de prestação de garantia.
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W. Não se verifica, in casu, qualquer erro na forma de processo, nem improcedência dos fun-
damentos alegados, devendo, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, com as demais 
consequências legais.

X. A sentença recorrida viola o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alíneas a) e i), do CPPT e art.º 88.º, 
n.º 3, do TCE.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida».
1.5 O Exequente contra alegou, pugnando pela manutenção do decidido, resumindo a sua alegação 

em conclusões do seguinte teor:
«A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução 

fiscal n.º 2704 2010 01012339 instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva 
de € 151.121,26 devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a inconstitucionalidade material e or-
gânica das normas do CPPT que autorizam a prática de actos de execução fiscal por órgãos de natureza 
administrativa e a não autorização de cobrança da taxa de promoção em crise.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a Oponente 
não alega nenhum dos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário» – cfr. sentença recorrida (cit.).

C) Os actos de natureza materialmente jurisdicional indicados no CPPT são a decisão (i) dos inci-
dentes, (ii) dos embargos, (iii) da oposição à execução, (iv) dos recursos de actos praticados pelo órgão 
de execução, a verificação e graduação dos créditos e, por fim, (v) da anulação da venda cfr. artigo 151.º, 
n.º 1 do CPPT, pelo que a instauração da execução fiscal e a citação do executado não consubstanciam 
actos materialmente jurisdicionais, ao contrário do que alega a Recorrente.

D) Quer o STA, quer o Tribunal Constitucional já se pronunciou no sentido da admissibilidade 
constitucional da atribuição de competências para a prática de actos de natureza não jurisdicional por 
parte da Administração fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal – cfr. Acórdãos do STA de 
19 de Fevereiro de 1992, proferidos nos recursos n.º 13763 e 13830, de 29 de Abril de 1992, proferido 
no recurso n.º 14123 e de 23 de Setembro de 1992, proferido no recurso n.º 14344 e do Tribunal Cons-
titucional n.º 465/91, de 1 de Dezembro de 1991 e n.º 331/92, de 1 de Outubro de 1992, posição que foi 
ainda reafirmada pelo mesmo Tribunal nos Acórdãos n.º 152/02, de 17 de Abril de 2002 e n.º 263/02, 
de 18 de Junho de 2002.

E) A instauração pela Recorrente da presente acção de oposição à execução, com base exclusi-
vamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não se encontrando, consequentemente, vedada ou suspensa a sua cobrança, não pode ser tida senão 
como a despropósito e totalmente improcedente.

F) Um auxílio não notificado à Comissão Europeia e objecto de investigação por parte daquela 
Instituição é tido como um «auxílio ilegal» apenas na acepção da alínea 1), do artigo 1.º do Regula-
mento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, não exprimindo qualquer juízo quanto 
à incompatibilidade com o Direito Comunitário.

G) A Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) 
em 28 de Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo 
que manifestamente não se [verifica] o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, 
ao contrário do alegado pela Recorrente.

Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida no que 
respeita ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver extinto o processo de execução fiscal em 
que é executada, com as demais consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!».
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso, com a seguinte fundamentação:

«Em primeiro lugar diga -se que, ao contrário do que a recorrente refere nas suas conclusões não 
é verdade que tenha, expressamente, invocado, também, como fundamento da oposição a pendência 
de processo contencioso com efeito suspensivo, como resulta da leitura atenta da PI.

E certo que a dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial sendo requerida tempes-
tivamente a prestação de garantia nos termos do disposto nos artigos 69.º/f) e 103.º/4 do CPPT (ou a 
sua dispensa) constitui fundamento de oposição a enquadrar na alínea i) do artigo 204.º do CPPT. (1) 
[(1) CPPT, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, III volume, página 501, Juiz Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa]

A alegada inconstitucionalidade da norma do artigo 188.º/1 do CPPT que permite que o OEF 
proceda à citação do executado não consubstancia fundamento de oposição enquadrável no artigo 204.º 
do CPC.

De facto, a consequência de tal ilegalidade seria a nulidade da citação.
Ora, a nulidade da citação deve ser arguida perante o OEF cabendo reclamação judicial do des-

pacho de indeferimento da pretensão.
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A referida inconstitucionalidade não ocorre como muito bem sustenta o recorrido
Na verdade, actos materialmente jurisdicionais indicados no CPPT são a decisão dos incidentes, 

dos embargos, da oposição à execução, dos recursos de actos praticados pelo OEF, a verificação de 
créditos e anulação da venda (artigo 151.º/1 do CPPT).

Quer este STA, quer o TC já se pronunciaram pela constitucionalidade da atribuição de com-
petência para a prática de actos de natureza não jurisdicional por parte da AT, como se evidencia na 
conclusão D) do recorrido e que se subscreve.

A alegada incompatibilidade das normas que suportam a Taxa de Promoção do Vinho com o Direito 
Comunitário, a ocorrer constitui fundamento de oposição, nos termos do estatuído no artigo 204.º/1/a) 
do CPPT (ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação).

Todavia como sustenta a entidade recorrida nas suas alegações e conclusões E) e G) e cujo discurso 
fundamentador se subscreve, por inteiro, não está demonstrada a incompatibilidade do tributo em análise 
com o Direito Comunitário, não estando, pois, legalmente vedada ou suspensa a sua cobrança.

Não se verifica, pois, em nosso entendimento, fundamento de oposição nos termos do disposto 
no artigo 204.º/1/a) do CPPT.

Assim sendo, embora a recorrente tenha invocado um fundamento de oposição à execução fiscal 
(incompatibilidade do tributo em execução com o Direito Comunitário), o certo é que o mesmo não 
está demonstrado, pelo que a oposição não poderia deixar de ser julgada improcedente».

1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o Juiz do Tribunal a quo fez errado 

julgamento ao considerar que a oposição não pode proceder com nenhum dos fundamentos invocados, 
o que, atentos os termos em que a Recorrente conformou o recurso, através das respectivas conclusões 
(art. 684.º, n.º 3, do Código de Processo Civil (CPC)), exige que se verifique se ocorre: (i) a inconstitu-
cionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções jurisdicionais 
pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º do CPPT 
(cfr. conclusão D) e (ii) a falta de autorização para a cobrança da taxa que está na origem da dívida 
exequenda (cfr. conclusões E a R).

A Recorrente suscita ainda uma outra questão nas alegações de recurso e respectivas conclusões 
– a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo (cfr. conclusões S a V) –, que considera 
ser «fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal a quo» mas, como procuraremos demonstrar adiante, 
a mesma não pode ser apreciada neste recurso.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto de forma destacada (2), o que, poderá fazer-

-nos ponderar se não será caso de anulação da sentença por omissão absoluta de julgamento em matéria 
de facto, nulidade a ser conhecida oficiosamente, face ao disposto nos arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 
e 2, do CPC (3 -4).

Se a referida omissão pode compreender -se nas situações em que o juiz considere que a oposição 
à execução fiscal não deveria ter ultrapassado a fase liminar (uma vez que, em face da petição inicial, 
resultava manifesta a improcedência dos fundamentos invocados) ou nas situações em que estejam em 
causa exclusivamente questões de direito que não exijam o prévio estabelecimento de factualidade, casos 
em que a especificação dos factos imposta pelo art. 123.º, n.º 2, do CPPT, não será imprescindível, já 
nas situações que a improcedência do fundamento ou fundamentos invocados tenha outra motivação, 
poderá ser de concluir pela imprescindibilidade do julgamento da matéria de facto.

Adiante voltaremos a esta questão.
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A Oponente veio recorrer da sentença que lhe indeferiu a oposição em que pediu ao Juiz do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Viseu a extinção da execução com fundamento (i) na inconstitucio-
nalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções jurisdicionais 
pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial o n.º 1 do artigo 188.º do CPPT, 
e (ii) na não autorização para a cobrança da taxa de promoção, uma vez que tal cobrança «se encontra 
suspensa por decisão comunitária».

Na sentença recorrida considerou -se, em síntese, que os referidos fundamentos não podiam ser 
julgados procedentes.

A Oponente não se conformou com o decidido e veio recorrer da sentença para este Supremo 
Tribunal Administrativo.

Lidas as alegações do recurso e respectivas conclusões, e tendo presente o conteúdo da sentença 
recorrida, impõem -se desde logo dois reparos.
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O primeiro, porque a decisão teve como único fundamento a improcedência dos fundamentos 
invocados e não também o erro na forma do processo, como parece ter considerado a Recorrente, 
maxime nas conclusões A e W.

Apesar de na epígrafe da parte da sentença em que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu apreciou os fundamentos invocados ter referido o erro na forma do processo e ter feito diversos 
considerandos em torno dessa nulidade, os mesmos devem ser lidos de forma integrada, em face de toda 
a argumentação aí expendida, da qual resulta que apenas visaram demonstrar que a alegada nulidade 
do mandado de citação, que a Recorrente pretende resultar da inconstitucionalidade do art. 188.º do 
CPPT, sempre teria que ser invocada mediante requerimento dirigido ao próprio processo executivo e 
endereçado ao órgão de execução fiscal e nunca poderia constituir fundamento de oposição à execução 
fiscal. Aliás, não faria sentido que a decisão tivesse sido no sentido da verificação do erro na forma 
do processo, uma vez que o pedido formulado na petição inicial foi o de que fosse extinta a execução 
fiscal (5).

O segundo reparo respeita à questão suscitada pela Recorrente relativamente à pen-
dência de processo contencioso com efeito suspensivo (cfr. conclusões S a V).

Essa questão, como adiantámos em 1.8, não pode ser apreciada, pois, contrariamente ao que sus-
tenta a Recorrente, – cuja alegação de recurso parece, inclusivamente, invocar a nulidade da sentença 
por omissão de pronúncia (cfr. art. 125.º, n.º 1, do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC) – não foi 
suscitada na petição inicial.

Na verdade, na petição inicial a Oponente não alegou, como o faz agora nas alegações de recurso, 
que se encontra pendente uma impugnação com efeito suspensivo. O que a ora Recorrente sustentou 
naquele articulado inicial foi a possibilidade de em sede oposição ser formulado pedido de prestação 
de garantia e, por igual razão, também poder ser deduzido o pedido de dispensa de garantia. Daí que, 
quando formulou o pedido, a par da extinção da execução fiscal, pediu também que fosse isentada da 
prestação de garantia.

Ou seja, na petição não foi invocado como fundamento de oposição à execução fiscal a pendência 
de impugnação judicial com garantia já prestada ou estando por decidir o pedido de prestação de garantia 
ou de dispensa da mesma formulado nesse processo, fundamento que seria subsumível à alínea i) do 
art. 204.º do CPPT (6), pois não há dúvida que, nos termos do n.º 1 do art. 169.º do CPPT, pode ocorrer 
a suspensão da execução fiscal se for deduzida impugnação judicial contra a liquidação que deu origem, 
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195.º ou prestada nos termos do art. 199.º, 
ou se tiverem tenham sido penhorados bens que garantam a totalidade da dívida exequenda. De igual 
modo, a execução fiscal deve ser suspensa se o executado for dispensado da prestação da garantia nos 
termos dos arts. 52.º, n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT.

A pretensão formulada pela Oponente na petição inicial não é sequer a suspensão da execução com 
fundamento na inexigibilidade temporária da dívida, como sustenta agora em sede de recurso. Sendo 
certo que existem casos excepcionais em que a oposição pode ter em vista a suspensão da execução, 
neles é preciso alegar e demonstrar que a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente 
afectada, nomeadamente por suspensão legal, judicial ou administrativa da eficácia da liquidação (7). 
O que a Oponente pediu foi que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu declarasse a dispensa de 
garantia para efeitos de suspensão de execução, o que é bem diferente.

Sobre essa pretensão, o Juiz daquele Tribunal decidiu no despacho liminar que a Oponente deveria 
apresentar tal pedido no processo executivo, o que está de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 170.º do 
CPPT, que atribui ao órgão de execução fiscal, e não ao tribunal, o poder de decidir sobre essa pretensão. 
Tal despacho transitou em julgado, motivo por que o Juiz nem sequer tinha que voltar a dizer, como 
disse na sentença recorrida, que esse pedido deveria ser apresentado ao órgão de execução fiscal.

Por isso, a questão ora trazida à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo como funda-
mento do recurso e relativa à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo, porque não foi 
alegada como fundamento de oposição, não foi decidida na sentença, nem é do conhecimento oficioso, 
não pode ser agora conhecida.

Neste sentido decidiu já este Supremo Tribunal Administrativo em acórdãos proferidos em pro-
cessos da mesma Recorrente (8).

Assim, e como deixámos dito em 1.8, as únicas questões que ora cumpre apreciar e decidir são (i) 
a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT (cfr. conclusão D) e (ii) a falta de autorização para a cobrança da taxa que está na origem da 
dívida exequenda (cfr. conclusões E a R).

2.2.2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS QUE AUTORIZAM QUE A CITAÇÃO 
SEJA ORDENADA PELO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Na petição inicial foi invocada como fundamento de oposição à execução fiscal a inconstituciona-
lidade do art. 188.º do CPPT na medida em que permite que sejam os órgãos da administração tributária 
a ordenar a citação do executado.
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Trata -se de questão já amplamente debatida na jurisprudência, com resposta unânime em sentido 
contrário, pelo que nos limitaremos aqui a traçar as linhas gerais da respectiva argumentação, reme-
tendo para recente acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo (9), proferido em processo em que 
a também aqui Recorrente suscitou a mesma questão.

O processo de execução fiscal tem natureza de processo judicial, sem prejuízo de se admitir que 
nele participem os órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional 
(cfr. art. 103.º da Lei Geral Tributária).

A lei enuncia os actos que têm essa natureza jurisdicional e que, por isso, exigem a intervenção 
de um juiz e cuja prática está vedada à administração tributária: os incidentes, os embargos, a oposição 
(cfr. art. 151.º do CPPT); a esses há ainda que juntar a anulação da venda, nos casos em que ela não é mera 
consequência de decisão judicial prévia (cfr. arts. 257.º, n.º 1 e 279.º, n.º 1, alínea b), do CPPT).

Mas a lei prevê também expressamente que a prática de outros actos, de natureza não jurisdicional, 
entre os quais ora nos interessa considerar a instauração da execução fiscal e a citação, é da competência 
do órgão de execução fiscal (cfr. art. 188.º do CPPT), se bem que estejam sempre sujeitos ao controlo 
judicial, designadamente através da denominada reclamação prevista no art. 276.º do CPPT.

A atribuição desta competência ao órgão de execução fiscal não encerra inconstitucionalidade 
alguma, na medida em que o acto de citação não pode considerar -se como acto jurisdicional, atendendo 
a que a função jurisdicional se caracteriza «pela resolução de um conflito de interesses, tendo como fim 
específico a realização do direito e da justiça e destinando -se a dar satisfação ao interesse público da 
composição dos conflitos, não sendo o órgão competente par decidir interessado no conflito, estando 
perante o mesmo numa situação de indiferença e de neutralidade» (10).

Esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a pronunciar-
-se, desde há muito, unânime e uniformemente no sentido da constitucionalidade das normas que atri-
buem competência ao órgão de execução fiscal para a prática neste processo de actos de natureza não 
jurisdicional, designadamente a citação. São exemplos dessa jurisprudência os seguintes acórdãos:

de 2 de Maio de 2001, proferido no processo n.º 25.027, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 8 de Julho de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2001/32220.pdf), págs. 1049 a 1053, 
com sumário também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
00bbe14edf38ec9a80256a7e00490dd2?OpenDocument;

de 16 de Junho de 2004, proferido no processo n.º 367/04, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 20 de Dezembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32220.pdf), págs. 
927 a 930, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
64c128d52e36df3880256ec5003db469?OpenDocument;

de 20 de Fevereiro de 2008, proferido no processo n.º 999/07, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 30 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32210.pdf), págs. 273 a 276, 
também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e253bcdc6c
289ebc802573fc0059c5f9?OpenDocument.

Também o Tribunal Constitucional se tem vindo a pronunciar no sentido da constitucionalidade 
dessas normas. Vide, entre outros, os acórdãos:

n.º 152/02, de 17 de Abril de 2002, processo n.º 498/01, publicado no Diário da República, 
II Série, de 31 de Maio de 2002 (http://dre.pt/pdfgratis2s/2002/05/2S125A0000S00.pdf), págs. 10338 
a 10341, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020152.html;

n.º 263/02, de 18 de Junho de 2002, processo n.º 542/01, publicado no Diário da República, II Série, 
de 13 de Novembro de 2002(http://dre.pt/pdfgratis2s/2002/11/2S262A0000S00.pdf), págs. 18786 a 
18789, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020263.html.

Atenta a jurisprudência uniforme, que subscrevemos (11), improcede este fundamento da oposição 
à execução fiscal, como bem decidiu a sentença recorrida.

O recurso não pode, pois, ser provido com fundamento no erro de julgamento respeitante à incons-
titucionalidade do art. 188.º do CPPT na medida em que permite que sejam os órgãos da administração 
tributária a ordenar a citação do executado.

2.2.3 DA NÃO AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA 
EXEQUENDA

Invocou também a Oponente como fundamento de oposição à execução fiscal a inexistência da 
taxa em questão nas leis em vigor, decorrente da não autorização da cobrança da mesma taxa, nos 
termos da alínea a) do artigo 204.º, n.º 1, do CPPT.

Isto, mediante a alegação de que o Exequente – o IVV – pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja 
cobrança se encontra suspensa por decisão comunitária.

Com efeito sustenta a Recorrente que, nos termos do n.º 3 do art. 88.º do Tratado CE (TCE), o Estado 
Português se encontra inibido de executar qualquer auxílio que esteja a ser objecto de um processo de 
apreciação pela Comissão até à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) 
o auxílio em causa, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia. E que a 
própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art.º 88.º do Tratado CE e remete 
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para o art.º 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxílios ilegais 
poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários», chamando à colação o considerando n.º 147 do 
processo C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação apresentada pelo IVV.

Assim conclui que até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período 
em questão, tanto esse auxílio, como o seu incindível modo de financiamento – a taxa de promoção 
– não podem ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento 
da liquidação, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de 
momento, juridicamente inexistentes.

Contra o assim alegado respondeu o Recorrido, sustentando nas suas contra -alegações que «[a] 
Comissão, na decisão adoptada em 20 de Julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) em 28 de 
Setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo que 
manifestamente não se verifica o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente».

Sobre tal fundamento decidiu -se na sentença recorrida, de modo cujo alcance não é facilmente 
descortinável, que o segundo fundamento «outro suporte não tem que não seja o de uma argumentação 
que traduz uma leitura “muito especial” de normas e procedimentos comunitários, leitura que não tem 
qualquer aderência à realidade verificada».

Antes do mais, afigura -se -nos que, como ficou decidido em anteriores acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo (12), este fundamento de oposição é, em abstracto, subsumível à alínea a) do 
n.º 1 do art. 204.º do CPPT, na medida em que diz respeito à ilegalidade abstracta do tributo, ou seja, não 
reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação 
é feita. Neste conceito de ilegalidade abstracta cabem, para além do mais, «todos os casos de actos que 
aplicam normas que violam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas constitu-
cionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas 
de direito ordinário quando é feita aplicação de normas regulamentares» (13).

Impunha -se, pois, ao Tribunal a quo o efectivo conhecimento desse fundamento, fixando a matéria 
de facto pertinente e referindo explicitamente as razões de direito que poderiam suportar a sua proce-
dência ou improcedência, ao invés de o ter julgado improcedente sem que tenha explicitado a pertinente 
matéria de facto e sem que se alcance o porquê do julgamento no sentido da improcedência.

Em face dessa omissão de julgamento da matéria de facto, está agora este Supremo Tribunal 
Administrativo, que não dispõe de poderes de cognição em matéria de facto, impedido de sindicar a 
sentença quanto a esse fundamento.

Há, assim, como tínhamos já avançado no ponto 2.1, um défice na fixação dos elementos de facto 
pertinentes para a discussão do aspecto jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da 
matéria de facto (arts. 729.º e 730.º do CPC).

Em face do que ficou dito, entendemos que os autos devem regressar ao Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu, a fim de aí, após se efectuar o pertinente julgamento da matéria de facto, se conhecer 
do segundo fundamento de oposição invocado na petição inicial (14).

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A norma ínsita no art. 188.º, n.º 1, do CPPT, que atribui competência ao órgão de execução 

fiscal para ordenar a citação, não é inconstitucional pois não atribui aos órgãos da administração com-
petências que a Constituição da República Portuguesa reserva aos tribunais.

II  - Não tendo a sentença recorrida fixado a factualidade pertinente para apreciação de um dos 
fundamentos de oposição, é de determinar a ampliação da matéria de facto, dado que o Supremo Tribunal 
Administrativo, como tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.

* * *
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder parcial provimento ao recurso e, em consequência:
confirmar o julgamento de improcedência quanto ao primeiro fundamento de oposição à execução 

fiscal invocado na petição inicial;
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância a fim de aí, após se efectuar o pertinente julgamento 

da matéria de facto, se conhecer do segundo fundamento de oposição invocado na petição inicial.
Custas pela Recorrida e pela Recorrente, em partes iguais.
*
Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Ascensão Lopes — Fernanda 

Maçãs.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) É certo que a lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente impondo 

que «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. art. 123.º, n.º 2, do 
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CPPT), designadamente, tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por con-
fissão reduzida a escrito e os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer» 
(art. 659.º, n.º 3, do CPC), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que se 
considere de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir ao 
relatório (cfr. art. 659.º, n.º 2, do CPC). Estes considerandos, feitos relativamente à sentença, valem para todas as decisões 
judiciais que exijam a produção de prova sobre os fundamentos do pedido.

(3) No sentido de que a omissão total do julgamento da matéria de facto não depende de invocação (como faria supor 
o 125.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT e o 668.º, n.ºs 1, alínea b), e 4, do CPC) e, ao invés, é do conhecimento oficioso, nos termos do 
art. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, «normas aplicáveis por evidente por maioria de razão, pois se tal possibilidade 
é concedida ao Supremo quando haja mera insuficiência da matéria de facto para basear a decisão de direito, também terá 
de sê -lo quando ocorra omissão absoluta desta», vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 7 b) ao art. 125.º, págs. 358 e 359.

(4) Neste sentido, por mais recentes, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 453/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas 
disponível em  http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ef5776f590f7d1488025795100424a6b?Op
enDocument;

de 7 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 18/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://
www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3e91fe0e552dc47f802579c2003ff8d8?OpenDocument.

(5) O erro na forma do processo afere -se pelo ajustamento do meio processual ao pedido que se pretende fazer valer, 
pelo que, se o pedido formulado em juízo pelo executado é de que seja extinta a execução fiscal é adequado o meio processual 
de oposição à execução fiscal.

(6) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 38 c6) ao art. 204.º, pág. 501.
(7) Idem, volume III, anotação 39 ao art. 204.º, pág. 502.
(8) Referimo -nos aos seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 14 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 1053/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/28be3eb1e09f4ada802579d600478d64?OpenDocument;
de 26 de Abril de 2012, proferido no processo com o n.º 1088/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4df5d3cf8539dade802579f90048533b?OpenDocument;
de 9 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 65/12, ainda não publicado no jornal oficial e também ainda não 

disponível no sítio da Direcção Geral dos Serviços Informáticos (http://www.dgsi.pt/).
(9) Referimo -nos ao acórdão de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 662/11, ainda não publicado 

no jornal oficial, mas com texto integral disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
5abbb4b63W34a260d8025795100552198?OpenDocument.

(10) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 151.º, pág. 51.
(11) E que foi também seguida nos acórdãos mencionados supra na nota com o n.º 8, acórdãos proferidos em processos 

da mesma Recorrente e em que se suscitou a mesma questão.
(12) Referimo -nos aos dois primeiros acórdãos que mencionámos acima na nota 8.
(13) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 4 ao art. 204.º, pág. 446.
(14) Neste sentido, os dois primeiros acórdãos que mencionámos acima na nota 8. 

 Acórdão de 16 de Maio de 2102.

Assunto:

Notificação. Carta registada. Prints informáticos.

Sumário:

 I — É a administração tributária que tem o ónus de demonstrar que efectuou a noti-
ficação de forma correcta, cumprindo os requisitos formalmente exigidos pelas 
normas procedimentais.

 II — O «recibo de aceitação» e o «recibo de entrega» da carta registada pelos serviços 
postais, previstos nos nºs 2 e 4 do artigo 28º do Regulamento do Serviço Público de 
Correios são documentos idóneos para provar que a carta foi registada, remetida 
e colocada ao alcance do destinatário.

 III — Trata -se, porém, de uma formalidade simplesmente probatória ou «ad probatio-
nem», cuja falta pode ser substituída por outros meios de prova.

 IV — O registo informático dos mesmos dados de facto existente em entidades diferen-
tes, o emissor (Administração Tributária) e o distribuidor da carta (CTT), é uma 
circunstância concreta que, num sistema de livre apreciação das provas, ainda 
que limitado pelo principio da persuasão racional, justifica suficientemente que 
se dê como provado que o registo foi efectivamente realizado.

 V — O registo da carta faz presumir que o seu destinatário provavelmente a receberá, 
ou terá condições de a receber, três dias após a data registo, uma presunção legal 
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que se destina a facilitar a prova de que a notificação foi introduzida na esfera de 
cognoscibilidade do notificando, presunção que, tendo por base o registo postal, 
só existe quando se prove que o registo foi efectuado.

Processo n.º 1181/11 -30
Recorrente: Vicente Encarnação – Construções Unipessoal, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Vicente Encarnação – Construções Unipessoal, Lda, com os sinais dos autos, interpõe recurso 
jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou improcedente a 
oposição que deduziu contra a execução fiscal n.º 1350201001059416 que corre termos no Serviço de 
Finanças de Caldas da Rainha, para cobrança coerciva do IVA relativo aos anos de 2006 e 2007.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) O n.º 1 do artigo 39º do CPPT não define e caracteriza em que consiste uma carta registada, 

pelo que terá de recorrer -se ao artigo 28º do Regulamento do Serviço Público de Correios, aprovado 
pelo DL 176/88 de 18.5.

b) Segundo os n.º 1, 2, a) e 4, a) e c) do artigo 28º do Regulamento dos Correios, a cada carta 
registada corresponde um recibo, o qual é entregue ao remetente e por sua vez, o levantamento sub-
sequente, por parte do destinatário, da referida carta é também objecto de um recibo, o qual fica na 
posse dos CTT.

c) Por sua vez, de acordo com o n.º 1 do artigo 39º do CPPT, a presunção da perfeição da notifi-
cação de carta registada pressupõe e exige como condição essencial o apuramento da concreta data do 
registo postal da referida carta.

d) Constituindo o registo postal da notificação com carta registada um elemento externo do próprio 
procedimento da notificação da liquidação, a substituição daquele pelos prints internos dos Serviços da 
Administração Fiscal e dos CTT transformaria o processo de liquidação e cobrança do imposto num 
procedimento fechado e inacessível com o inerente esvaziamento jurídico -constitucional do direito à 
notificação por parte dos administrados/contribuintes.

e) Não fazendo parte da matéria provada a averiguação da concreta data do registo postal da no-
tificação da liquidação que está na origem do processo executivo, deverá ser dada baixa do processo 
com vista à respectiva produção de prova.

f) A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do n.º 1 do artigo 39º do 
CPPT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
2. Na sentença deu -se por assente os seguintes factos:
a) A oponente é tributada em imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) pelo 

Serviço de Finanças de Caldas da Rainha e em sede de IVA encontrava -se enquadrada no regime nor-
mal trimestral até 31/03/2008, data em que cessou a sua actividade para efeitos de IVA, tendo ficando 
como seu representante, Bonifácio Vicente da Encarnação, com domicílio na Rua …………………….. 
Alcobaça (cfr.fls. 59 e 60 do processo administrativo apenso);

b) Entre 29/01/2010 e 25/05/2010 decorreram os actos de inspecção à oponente, com base na 
Ordem de Serviço da Direcção de Finanças de Leiria n.º OI201000164 e OI201001131 (fls. 48 do 
relatório de inspecção apenso);

c) Pelo oficio datado de 28/04/2010, a que coube o registo alfanumérico RM 63330549 1 PT, a 
oponente foi notificada do projecto do relatório da inspecção tributária, para efeitos do exercício do 
direito de audição prévia (cfr. fls. 39 e 40 e segs. do processo administrativo apenso);

d) Em 11/06/2010 a oponente foi notificada do relatório final da Inspecção Tributária, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido, através do oficio com a referência n.º 4749, datado de 01/06/2010 
(fls. 42 a 55 do processo administrativo apenso);

e) Em resultado da referida acção de inspecção aos exercícios dos anos de 2006 e 2007 foram 
efectuadas correcções técnicas em sede de IVA conforme Relatório de Inspecção Tributária, que aqui 
se dá por integralmente reproduzido (cfr. relatório da inspecção de fls. 45 a 55 do processo adminis-
trativo apenso);

f) Nesta sequência a Administração Tributária procedeu à liquidação de IVA do 1º, 2º, 3º e 4º trimes-
tre ano de 2006 e do 1º trimestre do ano de 2007 (fls. 15 a 26 do processo administrativo apenso);

g) Em 12/07/2010, foi a oponente notificada, no domicílio fiscal do seu representante, das liquida-
ções de IVA dos anos de 2006 e 2007, referidos na alínea anterior, com prazo limite de pagamento volun-
tário em 31/08/2010, por cartas sob os registos: RY936273297PT, RY936274139PT, RY936275050PT, 
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RY 936276041PT, RY936277183PT, RY936287089PT, RY936287883PT, RY936288760PT, 
RY936289734PT, RY936290817PT (fls. 15 a 26, 27 e 28 a 38 do processo administrativo apenso);

h) Em 25/09/2010, pelo Serviço de Finanças de Caldas da Rainha foi instaurado o processo de 
execução fiscal n.º 1350201001059416, contra a oponente por dívida de IVA e juros compensatórios 
do ano 2006, 1º, 2º 3º e 4º trimestre e do ano de 2007, 1º trimestre, no montante total de € 11.330,15 
(fls. 3 e seguintes do processo administrativo apenso);

l) Em 29/09/2010 a oponente foi citada por carta registada com aviso de recepção para os termos 
da execução (fls. 4. e 4.1 do processo administrativo apenso);

j) Em 22/10/2010 foi apresentada no Serviço de Finanças de Caldas da Rainha a presente oposição 
(cfr. carimbo aposto na petição inicial de fls. 2);

k) Em 29/10/2010 a aqui oponente deduziu impugnação às liquidações de IVA em cobrança co-
erciva no processo de execução fiscal identificado na alínea h) (por consulta ao SITAF).

3. A recorrente deduziu oposição à execução fiscal contra si instaurada, alegando que a dívida 
exequenda é inexigível pelo facto de não ter sido notificada validamente para pagamento voluntário 
das liquidações em cobrança.

Na sentença recorrida considerou -se que «a Administração Tributária fez prova suficiente que 
as liquidações foram efectuadas e entregues, não tendo a oponente ilidido a presunção estabelecida 
no n.º 1 do artigo 39º do CPPT e n.º 6 do artigo 45º da LGT, pelo que se consideram as notificações 
validamente efectuadas (cfr. “prints” do sistema electrónico de citações e notificações da DGCI e do 
site dos CTT)».

A recorrente não se conforma com esse julgamento, argumentando que houve uma incorrecta 
interpretação e aplicação do n.º 1 do artigo 39º do CPPT, uma vez que “a informação interna dos prints 
informáticos quer dos Serviços da Administração Fiscal quer dos CTT não constitui meio idóneo para 
provar a eficácia da notificação das liquidações do IVA”.

A questão jurídica a resolver consiste, pois, em determinar se o registo postal da carta que contém a 
notificação do imposto apenas pode ser provado pelo recibo emitido e entregue ao remetente pelos CTT 
ou também pode ser demonstrado por outros meios de prova, designadamente os registos informáticos 
da emissão, distribuição e entrega daquela correspondência existentes nos respectivos serviços.

Tem -se presente que a notificação é um acto independente e com vida própria relativamente ao 
acto a notificar. Todo o acto tributário necessita de ser notificado para produzir plenos efeitos na esfera 
jurídica do destinatário, erigindo -se a notificação em corolário da eficácia do acto (cfr. n.º 6 do art. 77º 
da LGT e n.º 1 do art. 36º do CPPT). O acto que se notifica deve cumprir determinados requisitos legais 
para ser válido, mas esses requisitos não dão eficácia ao acto notificado. A eficácia produz -se mediante 
a notificação, através da qual se dá a conhecer aos interessados os actos que os afectam. A separação 
nítida entre acto notificado – o que deve cumprir os requisitos de legalidade para ser válido – e acto 
de notificação, o veículo que dá a conhecer o acto notificado, significa que ambos tomam caminhos 
jurídicos diversos quanto à sua configuração e respectivo regime jurídico.

Deste modo, podemos assinalar às notificações tributárias algumas características básicas que as 
distinguem no universo dos demais actos jurídicos: (1) é um acto independente do acto que notifica, 
ainda que praticado em função dele; (ii) é um acto externo de comunicação, uma vez que põe em relação 
a administração tributária com o contribuinte; (iii) é um acto expresso, com destinatário perfeitamente 
individualizado; (iv) é um acto de trâmite, mas que se efectua no âmbito de um (sub)procedimento au-
tónomo; (v) é um acto documental, uma vez que se realiza de forma a colocar o acto tributário na esfera 
de perceptibilidade do seu destinatário; (vi) é um acto regulado por normas de procedimento, que fixam 
os requisitos formais da sua produção; (vii) e é um acto que se produz de modo oficial e oficioso.

O facto da notificação corresponder ao exercício de uma actividade documentada, em virtude da 
qual se comunica oficiosamente ao interessado um determinado acto tributário e que lhe dá a eficácia 
desejada, tem como consequência que a prova da sua existência pertence à Administração. É a admi-
nistração tributária quem toma a iniciativa de dirigir a notificação ao contribuinte e por isso é ela quem 
tem o ónus de demonstrar que o fez de forma correcta, cumprindo os requisitos formalmente exigidos 
pelas normas procedimentais.

No caso dos autos, a notificação respeita a liquidações adicionais do IVA apuradas na sequência 
de inspecção tributária, onde a recorrente exerceu o direito de audição. O artigo 92º do CIVA estabe-
lece que a notificação dessas liquidações é feita nos termos do CPPT. Por sua vez, o n.º 3 do artigo 38º 
do CPPT prescreve que as liquidações que resultem de «correcção à matéria tributável que tenha sido 
objecto de notificação para efeitos do direito de audição, são efectuadas por carta registada».

O procedimento de notificação por carta registada, regulado nos artigos 35º a 39º do CPPT e no 
artigo 28º do Regulamento do Serviço Público de Correios (RSPC), aprovado pelo DL n.º 176/88 de 
18/5, compreende os seguintes actos: (i) a emissão de uma carta, que incorpora a notificação do acto 
tributário, com a respectiva fundamentação (ii) o registo nos serviços postais, através da apresenta-
ção da carta em mão, mediante recibo; (iii) e a entrega no domicílio fiscal do respectivo destinatário, 
comprovada por recibo.
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Em princípio, do ponto de vista formal, estes actos colocam a informação ao alcance do sujeito 
passivo, fazendo depender o respectivo conhecimento exclusivamente da sua vontade.

O «recibo de aceitação» e o «recibo de entrega» da carta registada pelos serviços postais, pre-
vistos nos nºs 2 e 4 do artigo 28º do Regulamento do Serviço Público de Correios são documentos 
idóneos para provar que a carta foi remetida e colocada ao alcance do destinatário. Para a administração 
tributária é suficiente exibir o recibo da apresentação em mão da carta expedida sob registo, pois, não 
tendo sido devolvida a carta, o n.º 1 do artigo 39º do CPPT presume que a notificação se efectuou no 
3º dia posterior ao registo. Porque a comunicação é efectuada através dos serviços postais, que podem 
levar algum tempo a colocar a carta em condições do destinatário ter possibilidade de conhecer a sua 
existência, através de uma regra de experiência (id quod plerumque accidit), a lei presume que a co-
municação postal demora três dias posteriores ao registo, que se transfere para o 1º dia útil, se o último 
dia não for dia útil.

Deste modo, o registo da carta faz presumir que o seu destinatário provavelmente a receberá, 
ou terá condições de a receber, três dias após a data registo. Trata -se pois de uma presunção legal 
destinada a facilitar à administração tributária a prova de que a notificação foi introduzida na esfera 
de cognoscibilidade do notificando. Mas a «presunção» que tem por base o registo postal, não existe 
se o registo não for feito.

No caso concreto, a recorrida Fazenda Pública não juntou aos autos o recibo da expedição da carta 
sob registo. Perante essa omissão, a recorrente conclui que não está provado o dia em que foi efectuado 
o registo postal da notificação, o que é impeditivo do funcionamento da presunção do n.º 1 do artigo 39º 
do CPPT. A tese da recorrente parece ser no sentido de que o recibo de apresentação da carta é único 
meio de prova de que a mesma foi expedida sob registo, não admitindo que os “prints internos” da 
administração fiscal e dos CTT sejam documentos idóneos para provar que o registo foi feito.

Não se dúvida que o recibo da apresentação da carta nos serviços de correio é de grande impor-
tância probatória do registo postal e por isso mesmo pode questionar -se se o recibo tem preponderância 
absoluta como meio de prova ou se é possível prová -lo por outros meios.

O registo postal, com ou sem aviso de recepção, apenas se justifica por uma questão de segurança 
probatória. É uma formalidade que a lei prevê para melhor garantir a certeza jurídica da cognoscibilidade 
do acto notificado, evitando o risco de se invocar a falta de notificação. E resulta claramente do artigo 28º 
do RSPC que a finalidade tida em vista ao se exigir o recibo foi apenas a de obter prova segura acerca 
do registo e não qualquer outra finalidade. Assim sendo, e aplicando o critério do n.º 2 do artigo 364º 
do Código Civil, deve considerar -se o recibo do registo da carta como uma formalidade simplesmente 
probatória ou «ad probationem», cuja falta pode ser substituída por outros meios de prova.

Os outros meios de prova invocados pela administração tributária são os dados constantes do sistema 
electrónico de citações e notificações da DGCI e dos registos constantes do site dos CTT. Aqueles elemen-
tos, cuja cópia certificada consta de fls. 27 do processo administrativo apenso aos autos, indicam a data 
em que foram emitidas notificações relativas a dez liquidações do IVA (7/7/2010), o número do registo 
postal dessas notificações (RY936273297PT, RY936274139PT, RY936275050PT, RY 936276041PT, 
RY936277183PT, RY936287089PT, RY936287883PT, RY936288760PT, RY936289734PT, 
RY936290817PT), a indicação de que foram recebidas e a data da recepção (12/7/2010). Por sua vez, 
no registo dos CTT, cuja cópia consta de fls. 28 a 38 do processo administrativo, também consta a data 
da aceitação do registo (9/7/2010), os mesmos números de registo, a indicação de que as cartas foram 
entregues e a respectiva data (12/7/2010).

Do confronto entre os dois registos pode concluir -se, com elevado grau de probabilidade, que as 
notificações das liquidações foram remetidas à recorrente através de registo postal. A circunstância de 
constar nos registos informáticos de entidades diferentes os mesmos números de registo das notificações, 
a mesma indicação de que foi conseguida a entrega das cartas e a mesmas datas, segundo as regras da 
lógica e da experiência, que nos indicam não ser credível uma hipotética combinação entre ambas as 
entidades, pode considerar -se prova bastante, ainda que seja por meio de presunção judicial, de que o 
registo das cartas ocorreu efectivamente em 9/7/2010.

Na verdade, para efeito de resultado probatório, o registo informático dos mesmos dados de facto 
existente em entidades diferentes, o emissor e o distribuidor da carta, é uma circunstância concreta que, 
num sistema de livre apreciação das provas, ainda que limitado pelo principio da persuasão racional 
(cfr. arts. 655º e 158º do CPC), justifica suficientemente que se dê como provado que o registo foi 
efectivamente realizado em 9/7/2010.

A partir daqui funciona a presunção do n.º 1 do artigo 39º do CPPT, pertencendo ao destinatário 
o ónus de demonstrar que, apesar do registo, não chegou a receber as cartas. É verdade que a atribui-
ção legal de certa relevância ao registo não dá certeza de que o seu destinatário as recebeu no prazo 
de três dias, havendo sempre o risco de as não ter recebido. E, como referimos, é por isso mesmo que 
o n.º 2 do artigo 39º permite ao notificado ilidir aquela presunção «quando não lhe seja imputável o 
facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida», solicitando à administração tributária 
e ao tribunal que requeiram aos correios a informação sobre «a data efectiva da recepção» ou, como 
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também se estabelece no art. 6º do RSPC, qualquer outro «documento comprovativo» do destino que 
lhe foi dado.

Como se vê, os nºs 1º e 2º do artigo 39º CPPT indicam claramente o efeito que a lei quer atribuir 
ao registo: trata -se de uma presunção juris tantum da demora que levará a fazer a comunicação postal 
(cfr. Ac do STA, de 2/3/2011, rec n.º 0967/10). Se o registo da carta liberta a administração tributária 
do ónus de provar que a mesma ficou em condições de ser recebida pelo destinatário em três dias, este 
tem o ónus de provar que, na situação concreta, a recebeu posteriormente ou que nunca a recebeu, o 
que não se verifica nos autos.

E assim sendo, não tem cabimento a argumentação da recorrente no sentido de que a dívida exe-
quenda é inexigível por falta de notificação.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 16 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Direito de preferência. Declaração de inexistência do direito. Erro 
na forma do processo.

Sumário:

 I — O tribunal tributário pode e deve conhecer da existência do direito de preferência 
invocado por quem pretenda exercer esse direito na execução fiscal, sendo sua (e 
não dos tribunais judiciais) a competência em razão da matéria para conhecer 
desse pedido, como ficou decidido no caso sub judice pelo Tribunal dos Confli-
tos.

 II — Isso não significa, contudo, que haja de se admitir uma acção instaurada pelos 
apresentantes da melhor proposta apresentada para a aquisição de um bem pe-
nhorado em ordem à declaração da inexistência do direito de preferência invocado 
por outrem.

 III — O conhecimento da existência do referido direito far -se -á, não a título principal e 
em qualquer meio processual (acção ou incidente) intentado exclusivamente para 
esse fim, mas em sede da reclamação deduzida ao abrigo do disposto no art. 276.
º do CPPT em ordem a averiguar da legalidade da decisão do órgão de execução 
fiscal que tenha reconhecido esse direito.

 IV — Assim, aquele (designadamente, o que ofereceu a melhor proposta de aquisição em 
sede de venda por negociação particular) que se considerar lesado pela decisão do 
órgão de execução fiscal que reconheceu a um terceiro o direito de preferência na 
aquisição tem como meio processual adequado para reagir a reclamação prevista 
no art. 276.º do CPPT.

 V — Se foi escolhido outro meio processual, há que verificar da possibilidade de 
convolação para o meio processual próprio e, na negativa, designadamente por 
se mostrar excedido o prazo para a utilização deste último, anular todo o proces-
sado.

Processo n.º 155/11 -30.
Recorrente: José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves.
Recorrido: Fazenda Pública e Empresa das Águas do Gerês, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Numa execução fiscal em que José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves (adiante 

Autores ou Recorrentes) apresentaram a proposta de valor mais elevado em sede de venda por negocia-
ção particular de um prédio aí penhorado, vieram pedir ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
«a título incidental», que declare que à sociedade denominada “Empresa de Águas do Gerês, S.A.” 
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(adiante Ré ou Recorrida), contrariamente ao por esta invocado, não assiste qualquer direito de prefe-
rência relativamente a esse prédio.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, após verificar que o Tribunal dos Con-
flitos declarou que a competência em razão da matéria para conhecer da acção de simples apreciação 
que visa obter a declaração de inexistência do direito de preferência em causa pertence ao tribunal 
tributário da área onde corre a execução fiscal, considerou que tal acção não pode ser deduzida, como 
foi, como incidente no processo executivo, devendo antes ser proposta autonomamente. Assim, julgou 
verificada a excepção dilatória inominada «de apresentação de uma acção declarativa como incidente 
do processo de execução fiscal» e, em consequência, absolveu a Ré da instância.

1.3 Inconformados com essa decisão, os Autores vieram dela recorrer para este Supremo Tribunal 
Administrativo e o recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
suspensivo.

1.4 Os Recorrentes apresentaram as respectivas alegações, que resumiram em conclusões do 
seguinte teor:

«1) A douta sentença recorrida julgou verificada uma excepção dilatória inominada de uma 
acção declarativa como incidente do processo de execução fiscal, absolvendo a Requerida da ins-
tância, com fundamento em que o Tribunal dos Conflitos declarou o tribunal tributário competente 
para decidir a acção de simples apreciação do direito de preferência em causa no incidente, mas não 
estipulou que essa acção fosse deduzida no âmbito do processo executivo, concluindo que a mesma 
deveria ter sido intentada autonomamente, tanto mais que o processo de execução fiscal admite 
somente os incidentes expressamente previstos no artº 166º do CPPT, excluindo a possibilidade do 
incidente em causa.

2) Contudo, dos fundamentos do dito Acórdão de 7 de Julho de 2009 do Tribunal dos Conflitos, 
como anteriormente do douto Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Guimarães no recurso 
n.º 1879/08.1, interposto sobre o despacho saneador lavrado na acção ordinária n.º 236/04.5TBVRMdo 
Tribunal Judicial de Vieira do Minho, resulta de forma evidente que o vínculo entre a matéria em causa, 
ou seja a apreciação da inexistência do direito de preferência litigioso, e a jurisdição administrativa e 
fiscal, e nesta o Tribunal Tributário, é precisamente a natureza incidental da questão concreta relativa-
mente ao processo de execução fiscal.

3) Por força da regra relativa à modificação da competência prevista no artº 151º, n.º 1, do CPPT, 
que exprime o princípio geral também plasmado no artigo 96º, n.º 1, do CPC, segundo o qual o tribu-
nal competente para a acção e também competente para conhecer dos respectivos incidentes, uma vez 
que a matéria sub judice no incidente, em si considerada, seria manifestamente da competência dos 
tribunais comuns.

4) Pelo que, salvo o devido respeito, não pode ser acolhido o entendimento postulado pela douta 
Sentença recorrida de que a pretensão dos Recorrentes respeitante à apreciação do direito de preferên-
cia deveria ter sido objecto de uma acção autónoma, à margem de qualquer dependência da execução 
fiscal, porquanto, fora do âmbito de aplicação daquela regra de modificação de competência consignada 
no artº 151º do CPPT, não há qualquer elemento de conexão entre a matéria em apreço e a jurisdição 
administrativa e fiscal.

5) Não pode igualmente proceder o argumento, veiculado na douta Sentença recorrida, de que o 
processo de execução fiscal não admite o incidente em apreço, o qual se configura como acção decla-
rativa, não constando do elenco taxativo do artº 166º do CPPT, porquanto constituem incidentes, para 
efeitos do disposto no artº 151º, n.º 1, do CPPT, não só os incidentes típicos previstos no artº 166º citado, 
mas também todos os incidentes atípicos, que não estão expressamente indicados para o processo de 
execução fiscal por não terem a natureza de incidentes, isto é, qualquer ocorrência extraordinária que 
perturbe a tramitação normal do processo, como foi considerado pelo Tribunal da Relação de Guimarães 
e pelo Tribunal dos Conflitos, sobre a questão da apreciação do direito de preferência, relativamente 
ao processo de execução fiscal.

6) Não se verificando, por conseguinte, a existência de uma excepção dilatória inominada de 
apresentação de uma acção declarativa como incidente do processo de execução fiscal, não deveria 
ter -se absolvido a Recorrida da instância com o referido fundamento, mas sim apreciado o mérito da 
causa, mediante o respectivo juízo acerca da inexistência do direito de preferência que a Recorrente 
impugna.

Nestes termos, concedendo provimento ao presente recurso, revogando a douta sentença recorrida 
e substituindo a mesma por decisão que ordene o prosseguimento dos autos com vista ao julgamento 
da questão decidenda no incidente, farão VV. Exª.s JUSTIÇA!».

1.5 A Ré contra alegou, pugnando pela manutenção do decidido.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, que emitiu parecer no sentido de que o recurso merece provimento, devendo a decisão recorrida 
ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do processo ao Tribunal Administrativo 
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e Fiscal de Braga para prosseguimento da tramitação da acção de simples apreciação negativa, a pro-
cessar por apenso ao processo de execução fiscal, com a seguinte fundamentação:

«1. O acórdão do Tribunal dos Conflitos prolatado em 7.07.2009 declarou competente para apre-
ciar e decidir a acção de simples apreciação que tem por fim obter a declaração de inexistência de um 
direito de preferência invocado no domínio de uma execução fiscal (…) o tribunal tributário da área 
onde corre a execução (fls. 32)

A fundamentação jurídica da decisão claramente sublinha que a questão suscitada pelos autores 
tem a natureza de incidente de natureza jurisdicional, suscitado em execução fiscal (cf. designadamente 
fls. 31 4º parágrafo)

O elenco de incidentes do processo de execução fiscal constante do art. 166º n.º 1 CPPT não tem 
carácter taxativo, igualmente abrangendo qualquer incidente atípico, na medida em que signifique 
uma ocorrência extraordinária que perturba o movimento normal do processo (cf. desenvolvimento em 
Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado Volume 
II 2007 p. 122)

2. Tendo a acção declarativa de simples apreciação negativa tramitação própria, regulada no CPC 
(art. 4º n.º 2 alínea a) e 467º e sgs.) é aconselhável o processamento por apenso ao processo de execução 
fiscal (PEF), desentranhando -se para o efeito a petição inicial apresentada em 29.07.2009 (fls. 3/9)».

1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a da saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 

julgamento quando absolveu a Ré da instância, o que passa por indagar qual a forma processual que 
deve seguir o pedido de declaração de inexistência de direito de preferência formulado pelos apresen-
tantes da melhor proposta em sede de venda por negociação particular: incidente atípico deduzido na 
execução fiscal, como escolheram os Autores e sustentam agora em sede de alegações de recurso, ou 
acção declarativa de simples apreciação negativa, como considerou a Juíza do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga na decisão recorrida, ou outro?

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão e dos documentos constantes nos autos, considero provados os 

seguintes factos:
1. No dia 1 de Junho de 1995, para pagamento da quantia de Esc. 51.746.897$00 proveniente da 

execução que a Fazenda Nacional instaurou a Salvador & Companhia, Lda., por dívidas de IVA, foi 
penhorado o prédio rústico denominado “Vidoeiro”, sito em Vidoeiro, a confrontar a sul com a Empresa 
das Águas do Gerês, inscrito na matriz predial da freguesia de vilar da veiga sob o artigo 1024 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Terras de Bouro sob o n.º 563 (fls. 110/111 e 112/115);

2. Por edital de 26 de Outubro de 1998, o Chefe da Repartição de Finanças do Concelho de Terras 
de Bouro fez saber que, no dia 18 de Novembro de 1998, pelas 11 horas, se iria proceder à venda do 
prédio penhorado, naquela repartição, por propostas em carta fechada (fls. 117);

3. Por não terem sido apresentadas propostas, o Chefe do Serviço autorizou a venda do prédio 
penhorado por negociação particular – (fls. 120 e 121);

4. Através do Ofício n.º 736, de 15 de Setembro de 2000, o Chefe do Serviço de Finanças noti-
ficou a Empresa Águas do Gerês, SA, na qualidade de confinante, para, querendo, exercer o direito 
de preferência que lhe assiste nos termos do artigo 416.º do Código Civil, relativamente ao prédio 
penhorado (fls. 124);

5. Através do Ofício n.º 485, de 24 de Maio de 2001, o Chefe do Serviço de Finanças convocou 
a empresa Águas do Gerês, SA, assim como os restantes cinco proponentes, para, no dia 12 de Ju-
nho desse ano, alterarem, querendo, a proposta apresentada, sendo que, à data, a mais elevada era de 
Esc. 11.000.000$00 (fls. 126);

6. No dia 12 de Junho de 2001, o Chefe do Serviço de Finanças proferiu o despacho no qual ordenou 
a notificação dos adjudicatários para, no prazo de 15 dias, procederem ao depósito de da importância 
da adjudicação (11.000.000$00), na Tesouraria de finanças (fls. 131);

7. Em 12 de Junho de 2001, foi proferida a declaração de adjudicação, com o seguinte teor: “Aos 
doze dias do mês de Junho de 2001, neste Serviço de Finanças de Terras de Bouro, e na sequência da 
convocatória ordenada pelo ofício n.º 7000.04777, de 18 de Maio de 2001, do Exmo. Senhor Director 
de Finanças de Braga, tendo comparecido todos os proponentes, com excepção de Armando de Jesus 
Carvalho Araújo e José Carvalho Araújo, sem que qualquer dos convocados presentes tenha manifestado 
intenção de alterar a proposta anteriormente apresentada, apenas continuando a invocar a sua qualidade 
de preferente o representante da Empresa Águas do Gerês, SA, foi aceite a maior proposta apresentada 
por José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves, no valor de onze milhões de escudos” (fls. 132);
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8. Em 12 de Junho de 2001, José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves declararam, 
na repartição de finanças de Terras do Bouro, que pretendiam pagar a sisa devida com referência 
a Esc. 11.000.000$00, importância pela qual adquiriram o prédio rústico “Vidoeiro” – que declararam 
destinar à construção urbana (fls. 130);

9. Em 12 de Junho de 2001, a Empresa das Águas do Gerês, SA, apresentou um requerimento 
ao Chefe de Finanças de Terras do Bouro, o qual se dá por integralmente reproduzido, no qual se pode 
ler que:

“(…) A Empresa esteve e está representada na reunião convocada pelo Ofício n.º 485, de 24 de 
Maio de 2001, e exerceu o direito de preferência que lhe assiste, pelo que não compreende por que 
razão não lhe foi, como devia, adjudicada a venda do prédio.

Esta não adjudicação constitui uma nulidade que expressamente se invoca e para todos os efeitos 
legais e designadamente os previstos no Código de Processo Tributário.

Pede deferimento” (a fls. 128 dos autos)
10. Este requerimento de arguição de nulidade foi indeferido através do ofício n.º 549, de 18 de 

Junho de 2001, no qual se pode ler que “por se tratar duma venda por negociação particular nos termos 
dos artigos 902.º e seguintes do Código de Processo Civil, não se aplica o disposto no artigo 896.º do 
mesmo Código” (fls. 133);

11. Deste despacho interpôs a Empresa recurso para o Tribunal Tributário de Braga, o qual obteve 
provimento e, consequentemente, foi revogada a decisão proferida, para ser substituída por outra que 
não fosse de indeferimento pela razão nele invocada (fls. 136/144, 150/152 e 202/205);

12. Foi interposto recurso para o Tribunal Central Administrativo, tendo este negado provimento 
ao recurso (fls. 215/218);

13. Através do Ofício n.º 743, de 19 de Junho de 2002, o Chefe do Serviço de Finanças declarou 
à Empresa das Águas do Gerês, SA, que “lhe foi reconhecido o direito de preferência” pela decisão 
do Tribunal Tributário de Braga, pelo que lhe deu 15 dias para proceder ao depósito de € 54.867,77, 
correspondentes ao valor da venda de Esc. 11.000.000$00 (fls. 154);

14. José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves recorreram para o Tribunal Tributário 
de 1.ª Instância de Braga da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Terras de Bouro, de 19 de 
Junho de 2002, que os notificou de “que ficou sem efeito a adjudicação que lhes foi feita em 12 de 
Junho de 2001 com base na maior proposta apresentada (…) face ao recurso apresentado pela Empresa 
Águas do Gerês, SA, e competente despacho proferido pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário 
de 1.ª Instância de Braga, pelo qual foi reconhecido o direito de preferência ao prédio em causa pela 
referida empresa” – (fls. 159/164);

15. A sentença do Tribunal Tributário de Braga de 29 de Novembro de 2002 concedeu provimento 
ao recurso e revogou a decisão (fls. 173/174);

16. Em 2004, os Requerentes intentaram no Tribunal Judicial da Comarca de Vieira de Minho, 
contra a Empresa das Águas do Gerês, SA, uma acção de simples apreciação negativa sob a forma 
ordinária, autuada com o n.º 236/04 -5TVRM, na qual peticionaram a declaração de inexistência de um 
direito de preferência na esfera jurídica da ré sobre o prédio penhorado (fls. 267/270);

17. No dia 18 de Abril de 2006, o Chefe do Serviço de Finanças de Bouro proferiu o seguinte 
despacho, constante de fls. 251:

«Por se encontrarem findos os presentes autos, cfr. despacho de fls. 467, tendo o presente o acórdão 
de fls. 419 e seguintes [do TCA, referido em 12)], determino os seguintes procedimentos:

1 – Quanto aos recorridos José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves que seja promovida a 
restituição do preço pago no valor de € 54.867,77, bem como da respectiva sisa no valor de € 2.743,79, 
cfr. fls. 135 e 176, respectivamente

2 – Quanto à Recorrente EAG, SA, que seja emitida a certidão a favor do negociante particular 
Sr. Rogério Francisco Fernandes para que promova a competente escritura de compra e venda a favor 
da mesma»

18. A escritura a que se alude no número anterior foi realizada no dia 12 de Julho de 2007 
(fls. 254/257);

19. No dia 8 de Outubro de 2007, José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves deduziram 
incidente de anulação de venda que foi julgado improcedente por sentença do Tribunal Tributário 
de Braga confirmada por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 4 de Junho de 2009 
(fls. 232/242 e 328/336 e 339/351);

20. No processo referido em 19) (1), a Empresa interpôs recurso da decisão do Tribunal de Vieira 
do Minho que julgou não verificada a excepção dilatória de incompetência em razão da matéria, tendo 
a Relação de Guimarães julgado o tribunal judicial incompetente (fls. 362);

21. Os Requerentes recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça que ordenou a remessa dos 
autos para o Tribunal dos Conflitos (fls. 362/368);

22. Pelo acórdão de 7 de Julho de 2009, [foi pelo] Tribunal dos Conflitos declarado “competente 
para apreciar e decidir a acção de simples apreciação, que tem por fim obter a declaração da inexistência 
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de um direito de preferência invocado no domínio de uma execução fiscal, a jurisdição administrativa 
e fiscal em dentro desta, o tribunal tributário da área onde corre a execução” (fls. 26 a 32);

23. A presente acção de apreciação do direito de preferência deu entrada no dia 29 de Julho de 
2009.

Resultou a convicção do tribunal da análise dos documentos constantes dos autos e do processo 
administrativo apenso, devidamente referenciados em cada facto.

Nada mais ficou provado com interesse para a decisão».
*
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal em que foi penhorado um prédio que, após se ter gorado a venda por pro-

postas em carta fechada, foi posto à venda por negociação particular, o órgão de execução fiscal – o 
Serviço de Finanças de Terras do Bouro – notificou a sociedade denominada “Águas do Gerês, S.A.”, 
na qualidade de preferente que considerou advir -lhe do disposto no art. 416.º do Código Civil, para, 
querendo, exercer o direito de preferência (cfr. n.ºs 1. a 4. dos factos provados).

O órgão de execução fiscal aceitou a melhor proposta, que foi apresentada por José Joaquim 
Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves e adjudicou -lhes, em 12 de Junho de 2001, o prédio (cfr. n.ºs 5. a 
8. dos factos provados).

Em face dessa adjudicação, a “Águas do Gerês, S.A.” arguiu a nulidade do acto de adjudicação 
mediante requerimento endereçado ao Chefe do Serviço de Finanças de Terras do Bouro e que este 
indeferiu mediante decisão que veio a ser revogada pelo Tribunal Tributário de 1.ª instância de Braga 
por sentença confirmada por acórdão do Tribunal Central Administrativo (cfr. n.ºs 5. a 12. dos factos 
provados).

Perante o trânsito em julgado da sentença do Tribunal Tributário de 1.ª instância de Braga, o Ser-
viço de Finanças de Terras do Bouro entendeu proceder à notificação da “Águas do Gerês, S.A.” de que 
«lhe foi reconhecido o direito de preferência» e concedendo -lhe 15 dias para proceder ao pagamento do 
preço da venda, mediante depósito (cfr. n.º 13. dos factos provados); do mesmo passo, notificou José 
Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves «que ficou sem efeito a adjudicação que lhes foi feita em 
12 de Junho de 2001 com base na maior proposta apresentada (…) face ao recurso apresentado pela 
Empresa Águas do Gerês, SA, e competente despacho proferido pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância de Braga, pelo qual foi reconhecido o direito de preferência ao prédio em 
causa pela referida empresa» (cfr. n.º 14. dos factos provados).

José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves reclamaram para o Tribunal Tributário 
de 1.ª instância de Braga da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Terras do Bouro ínsita naquela 
notificação e o Juiz daquele Tribunal anulou -a (cfr. n.º 15. dos factos provados, sendo que as referências 
aí feita a recurso e a revogação só se compreendem como reclamação e anulação, respectivamente, 
pois a reclamação prevista no art. 276.º e segs. do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) é a forma processual prevista para a sindicância judicial dos actos praticados pelo órgão de 
execução fiscal (2).

Ulteriormente, já em 2006, o Chefe do Serviço de Finanças de Terras do Bouro proferiu despacho 
em que ordenou a restituição a José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves do preço pago pela 
aquisição do prédio penhorado, bem assim como da respectiva sisa, e que seja efectuada – pelo «nego-
ciante particular» – a escritura de venda do prédio penhorado à “Águas do Gerês, S.A.”, escritura que 
veio a celebrar -se em 12 de Julho de 2007 (cfr. n.ºs 17. e 18. dos factos provados).

José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves pediram ao Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Braga a anulação dessa venda, pedido que foi julgado improcedente mediante sentença que 
foi confirmada por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (cfr. n.º 19. dos factos provados).

Tendo como pano de fundo esta factualidade, cumpre ainda ter presente que José Joaquim Pinto 
Lopes e Manuel Gomes Alves, em 2004, intentaram no Tribunal Judicial de Vieira do Minho contra 
a “Água do Gerês, S.A.”, uma acção de simples apreciação negativa, pedindo a declaração da inexis-
tência na esfera jurídica desta de um direito de preferência sobre o prédio penhorado (cfr. n.º 16. dos 
factos provados).

Nessa acção, a Ré recorreu da decisão do referido Tribunal Judicial que julgou não verificada 
a invocada excepção da incompetência em razão da matéria e o Tribunal da Relação de Guimarães, 
concedendo provimento ao recurso, julgou o Tribunal Judicial incompetente em razão da matéria.

Os Autores recorreram desse acórdão do Tribunal da Relação da Guimarães para o Supremo Tri-
bunal de Justiça, o qual entendeu remeter o processo ao Tribunal dos Conflitos, que decidiu no sentido 
de que a competência em razão da matéria para conhecer do pedido era do tribunal tributário da área 
por onde corre a execução fiscal (cfr. n.ºs 20. a 22. dos factos provados).

Vieram então os Autores à execução fiscal pedir ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, «a 
título incidental», que declare que à sociedade denominada “Empresa de Águas do Gerês, S.A.” não 
assiste qualquer direito de preferência relativamente ao prédio penhorado.
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A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, após verificar que o Tribunal dos Conflitos 
declarou que a competência em razão da matéria para conhecer da acção de simples apreciação que visa 
obter a declaração de inexistência do direito de preferência em causa pertence ao tribunal tributário da 
área onde corre a execução fiscal, considerou que tal pedido não pode ser deduzido, como foi, como 
incidente no processo executivo, devendo antes ser formulado em acção proposta autonomamente. 
Assim, julgou verificada a excepção dilatória inominada «de apresentação de uma acção declarativa 
como incidente do processo de execução fiscal» e, em consequência, absolveu a Ré da instância.

É dessa decisão que vem interposto o recurso ora sob apreciação, sendo que os Recorrentes 
sustentam, em síntese, que o pedido deve seguir sob a forma de incidente, tal como foi decidido pelo 
Tribunal dos Conflitos.

A questão a dirimir é, pois, a de saber se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga fez 
ou não correcto julgamento quando considerou que a acção declarativa de apreciação negativa deve 
ser proposta de forma autónoma da execução fiscal e não como incidente desta.

*
2.2.2 DO CONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA EM SEDE DE EXECUÇÃO 

FISCAL
Desde logo, podemos afirmar que não concordamos com a decisão recorrida, o que não significa 

que concordemos com a posição sustentada pelos Recorrentes. Vejamos:
Como é sabido, o titular de direito de preferência legal ou de preferência convencional com efi-

cácia real sobre o bem a alienar em processo de execução fiscal pode exercer o seu direito no acto de 
adjudicação, motivo por que o n.º 7 do art. 249.º do CPPT impõe a sua notificação para o efeito (3).

Todas as questões relativas ao exercício do direito de preferência em sede de execução fiscal são 
da competência dos tribunais tributários, como decorre do disposto no art. 212.º, n.º 3, da Constituição 
da República, no art. 49.º, n.º 1, alínea d), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e nos 
arts. 10.º, n.º 1, alínea f), 97.º, n.º 1, alínea o), e 151.º, n.º 1, do CPPT, e como bem ficou explícito no 
acórdão do Tribunal dos Conflitos a que se alude no processo e para cuja fundamentação ora remete-
mos (4).

Mas, se é certo que o Tribunal dos Conflitos decidiu no sentido de que é da competência do tri-
bunal tributário (da área por onde corre a execução) conhecer do pedido de declaração da inexistência 
do direito de preferência relativamente a um bem penhorado numa execução fiscal, tal decisão do 
Tribunal dos Conflitos não significa, nem poderia significar – sob pena de exorbitar da questão que lhe 
foi submetida e lhe cumpria dirimir – que aí se tenha determinado qual o meio processual próprio para 
o pedido em causa. Dito de outro modo, o Tribunal dos Conflitos afirmou apenas que a competência 
para conhecer desse pedido é do tribunal tributário e já não que esse pedido haja de ser formulado ao 
tribunal tributário através de uma acção de simples apreciação negativa ou através de um incidente na 
própria execução fiscal.

Dito isto – que nos permite afastar os argumentos esgrimidos pelos Recorrentes e pela decisão 
recorrida na medida em que buscaram apoio no acórdão do Tribunal dos Conflitos para sustentarem 
as respectivas teses quanto ao meio processual adequado ao pedido em causa –, podemos avançar no 
sentido de determinar qual o meio processual ajustado ao pedido, formulado pelo apresentante da melhor 
proposta para aquisição do bem penhorado numa execução fiscal, de que se declare judicialmente que 
àquele que pretende exercer o direito de preferência não assiste esse direito?

Salvo o devido respeito, não podemos concordar com a tese da Juíza do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga, que vai no sentido de que esse pedido deve ser efectuado mediante acção autónoma. 
Desde logo, porque o contencioso tributário, contrariamente ao que se passa na jurisdição comum (cfr. 
art. 4.º, n.º 2, alínea a), do Código de Processo Civil (CPC)) não prevê tal acção nem se justificaria 
que a previsse para as situações, como a sub judice, em que a venda foi já efectuada àquele a quem o 
órgão de execução fiscal reconheceu a qualidade de preferente. Por isso, decidiremos pela revogação 
da decisão recorrida.

Mas isso não significa que concordemos com a posição sustentada pelos Recorrentes, de que esse 
pedido deve ser formulado na execução fiscal, erigindo -se em incidente da mesma.

A nosso ver, no contencioso tributário o referido pedido não deve ser formulado a título principal 
– seja mediante acção seja mediante incidente –, mas em sede da reclamação deduzida ao abrigo do 
disposto no art. 276.º do CPPT em ordem a averiguar da legalidade da decisão do órgão de execução 
fiscal que tenha reconhecido ou negado esse direito.

Ou seja, o pedido de declaração de inexistência do direito de preferência só faz sentido quando 
deduzido relativamente a uma concreta decisão proferida em sede de execução fiscal: ou esse direito foi 
aí reconhecido, caso em que se justifica que quem se sinta prejudicado nos seus direitos ou interesses 
legítimos pela respectiva decisão reaja judicialmente contra ela, ou, se na execução fiscal não houve 
decisão quanto ao exercício desse direito, não há possibilidade de formular ao tribunal tributário uma 
pretensão no sentido de que seja declarada a inexistência do direito de preferência.
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Antes de avançarmos, convém aqui relembrar o pedido formulado pelos Autores, 
reproduzindo -o:

«Nestes Termos, deve julgar -se o presente pedido incidental provado e procedente, e em conse-
quência, declarar -se que à Requerida não assiste qualquer direito de preferência relativamente ao prédio 
[…], penhorado nos autos de execução e acima melhor identificado,

operando -se no processo de execução e com referência à venda por negociação particular forma-
lizada por escritura pública outorgada em 12.07.2007 […] a substituição da Requerida pelos Reque-
rentes, na qualidade de autores da melhor proposta de aquisição e a quem foi determinada inicialmente 
a entrega do imóvel; se assim não se entender,

deverá ser anulada a venda por negociação particular a favor da Requerida determinada pelo 
Despacho do Chefe do Serviço de Finanças exarado a fls. 469, do prédio penhorado na execução fiscal, 
e ordenada a alienação do prédio penhorado a favor dos Requerentes, como autores da proposta de 
aquisição mais elevada».

Ou seja, e regressando ao caso concreto, tendo o órgão de execução fiscal reconhecido à Ré e 
ora Recorrida o direito de preferência, os Autores, ora Recorrentes, considerando -se prejudicados por 
essa decisão e para contra ela reagirem judicialmente, dispunham da reclamação dos actos do órgão 
de execução fiscal. Sendo certo que a cada direito corresponde um meio processual adequado a fazê-
-lo valer (cfr. art. 2.º, n.º 2, do CPC, e art. 97.º, n.º 2, da LGT) é a denominada reclamação prevista no 
art. 276.º do CPC o meio processual que o legislador entendeu como adequado para apreciar a existência 
ou inexistência do invocado direito de preferência sobre um bem penhorado.

Essa reclamação foi o meio criado pelo legislador para que todos aqueles que se acham lesados 
nos seus direitos ou interesses legítimos por quaisquer decisões da administração tributária no processo 
de execução fiscal possam contra estas reagir.

Em face do que vimos de dizer, podemos concluir que o meio processual de que os ora Recor-
rentes lançaram mão não é adequado à prossecução do fim por eles visado, qual seja a declaração de 
inexistência do direito de preferência da Ré relativamente ao prédio que lhe foi vendido na execução 
fiscal. Ora, se o pedido formulado pelo autor não se ajusta à finalidade abstractamente figurada pela 
lei para essa forma processual ocorre a nulidade por erro na forma do processo (5).

Como decorre do que deixámos dito, o meio processual adequado ao pedido formulado em juízo 
seria a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT, a deduzir no prazo de dez dias, nos termos do n.º 1 
do artigo seguinte.

Resta -nos agora indagar da possibilidade de convolação para o meio processual adequado, como 
o impõem os arts. 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária e 98.º, n.º 4, do CPPT.

Como é sabido, é inviável a sanação da nulidade por erro na forma do processo quando, na data 
que a petição inicial deu entrada em juízo, estava já precludido o prazo para deduzir o meio processual 
adequado (6). É o que sucede no caso sub judice, pois a petição inicial deu entrada em 29 de Julho de 
2009 (cf. n.º 23. dos factos provados) e os Autores, pelo menos desde 2007, sabiam que o Serviço de 
Finanças de Terras do Bouro reconhecera à ora Recorrida o direito de preferência sobre o bem penho-
rado, em consequência do que o mesmo lhe foi vendido (cf. n.ºs 17. a 19. dos factos provados).

Assim, em face da inviabilidade da convolação, por à data em que foi apresentada a petição inicial 
se mostrar há muito excedido o prazo para interpor a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT – meio 
processual próprio –, há que declarar a anulação do processado.

*
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O tribunal tributário pode e deve conhecer da existência do direito de preferência invocado 

por quem pretenda exercer esse direito na execução fiscal, sendo sua (e não dos tribunais judiciais) a 
competência em razão da matéria para conhecer desse pedido, como ficou decidido no caso sub judice 
pelo Tribunal dos Conflitos.

II  - Isso não significa, contudo, que haja de se admitir uma acção instaurada pelos apresentantes 
da melhor proposta apresentada para a aquisição de um bem penhorado em ordem à declaração da 
inexistência do direito de preferência invocado por outrem.

III  - O conhecimento da existência do referido direito far -se -á, não a título principal e em qual-
quer meio processual (acção ou incidente) intentado exclusivamente para esse fim, mas em sede da 
reclamação deduzida ao abrigo do disposto no art. 276.º do CPPT em ordem a averiguar da legalidade 
da decisão do órgão de execução fiscal que tenha reconhecido esse direito.

IV  - Assim, aquele (designadamente, o que ofereceu a melhor proposta de aquisição em sede de 
venda por negociação particular) que se considerar lesado pela decisão do órgão de execução fiscal que 
reconheceu a um terceiro o direito de preferência na aquisição tem como meio processual adequado 
para reagir a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT.
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V  - Se foi escolhido outro meio processual, há que verificar da possibilidade de convolação para 
o meio processual próprio e, na negativa, designadamente por se mostrar excedido o prazo para a uti-
lização deste último, anular todo o processado.

* * *
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar 
verificado o erro na forma do processo e, em face da impossibilidade de fazer seguir o pedido dos ora 
Recorrentes sob a forma processual adequada, anular todo o processado.

*
Custas pelos Recorrentes, mas apenas em primeira instância.
*

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Isabel Mar-
ques da Silva.

(1) Trata -se de lapso manifesto: escreveu -se 19) onde se queria escrever 16), pois é neste número, e não naquele, que 
se refere a acção de simples apreciação negativa que os aqui Recorrentes intentaram no Tribunal Judicial de Vieira do Minho 
contra a aqui Recorrida, pedindo a declaração da inexistência na esfera jurídica desta de um direito de preferência sobre o 
prédio penhorado.

(2) O lapso na denominação do meio processual utilizado poderá encontrar explicação no facto de, à data, o CPPT 
ainda ter pouco tempo de vigência – uma vez que apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000 (cfr. art. 4.º, do Decreto-
-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, diploma que aprovou o Código) – e no âmbito do Código de Processo Tributário, o meio 
processual correspondente ser denominado recurso judicial (cfr. art. 355.º), designação que, aliás, ainda é a utilizada quer no 
art. 101.º, alínea d), da Lei Geral Tributária (LGT) quer no art. 97.º, n.º 1, alínea n), do CPPT.

(3) Para maior desenvolvimento sobre o tema, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotações 5 a 10 ao art. 249.º, págs. 122 a 129.

(4) Referimo -nos ao acórdão de 7 de Julho de 2009, proferido no processo com o n.º 10/09, publicado no Apêndice ao 
Diário da República de 25 de Janeiro de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32600.pdf), págs. 33 a 37, também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/h78cd171e3d49c1a3802575fa0050d4c3?OpenDocument.

(5) Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, 
págs. 288/289. No mesmo sentido, RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3.ª edição, 1999, 
pág. 262, e ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100.º, pág. 378.

(6) A doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que, para efectuar a convolação, é necessário que seja viável 
o prosseguimento do processo na forma processual adequada, designadamente que a petição inicial tenha sido tempestiva-
mente apresentada para efeitos da nova forma processual. Neste sentido, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume 
II, anotação 10 d) ao art. 98.º, págs. 91/92. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Privilégio creditório geral. Penhora.

Sumário:

 I — Os privilégios creditórios gerais surgem com a constituição do direito de crédito 
que garantem, mas a sua eficácia depende do acto de penhora sobre os bens que 
são objecto da respectiva incidência.

 II — No confronto com a penhora, como o privilégio geral já existe antes da penhora 
que o torna operativo, o credor privilegiado deve ser satisfeito antes do credor 
cuja única causa de preferência resulte da penhora.

Processo n.º 173/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fleet Properties – Compra e Venda de Imóveis e outros.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. A Fazenda Pública interpôs recurso jurisdicional da sentença de verificação e graduação de 
créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro no apenso à execução fiscal instau-
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rada contra Álvaro da Silva Carvalho e Paula Susana Martins Teixeira Carvalho, melhor identificados 
nos autos, para cobrança de dívidas de IVA, IRS, coimas e juros.

Nas respectivas alegações, concluiu o seguinte:
1. No âmbito do processo de execução fiscal n.º 3760200601017004 e apensos (ou seja, os proces-

sos executivos nºs 3760200701000250, 3760200701001868, 3760200701002660, 3760200701002996, 
3760200701003542, 3760200701004050, 3760200701008161, 3760200701009206, 3760200701010565, 
3760200701010980, 3760200701011537, 3760200701012088, 3760200701017195, 3760200701020153, 
3760200801003909, 3760200801007840, 3760200801015087 e 3760200801018639), foi penhorado em 
11/02/2010 o bem imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Esmoriz, sob o artigo 1485, 
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ovar com o n.º 2009/19941223. A referida penhora 
foi registada pela Ap.4835, de 2010/02/11.

2. Pela Fazenda Pública, na sequência de notificação nos termos do artigo 243º do CPPT, foram 
reclamados créditos no valor total de €1.588,11, respeitantes a IRC referente a 2007 e a IRS relativo ao 
ano de 2007, todos acrescidos dos respectivos juros, e em cobrança coerciva no âmbito dos processos 
de execução fiscal nºs 3760200901053639 e 3760200801002422.

3. Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma não 
graduou os créditos exequendos, referentes a IRS de 2007 e os créditos reclamados pela Fazenda 
Pública, relativos a IRC e IRS do ano de 2007, garantidos com privilégio creditório imobiliário geral, 
no lugar que lhe competia, ou seja, depois dos créditos hipotecários reclamados por “Fleet Properties, 
Compra e Venda de Imóveis, Lda”, e antes dos créditos reclamados por “Bombifeira — Materiais de 
Construção, Lda” e os restantes créditos exequendos (IRS de 2006, coimas fiscais dos anos de 2007 e 
2008 e IVA de 2007), que beneficiam apenas da garantia resultante das penhoras registadas pelas Ap.28 
de 2008/01/14, Ap.24 de 2008/03/10 e Ap.4835, de 2010/02/11 sobre o referido imóvel.

4. Nos termos do artigo 108º do CIRC, para pagamento do IRC relativo aos três últimos anos, a 
Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no património 
do executado à data da penhora ou outro acto equivalente.

5. Nos termos artigo 111º do CIRS, para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos, a Fa-
zenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no património 
do executado à data da penhora ou outro acto equivalente.

6. Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos 
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (artigo 733.º do 
Código Civil  - CC.).

7. Trata -se de uma preferência de pagamento resultante da lei, ou seja, os privilégios creditórios 
são insusceptíveis de constituição por negócio jurídico. Tal como a generalidade das garantias das obri-
gações, o privilégio constitui um acessório do crédito que se destina a garantir, sendo como que uma 
muleta deste. Eles surgem com a constituição do direito de crédito que garantem, mas a sua eficácia 
depende do acto de penhora sobre os bens que são objecto da respectiva incidência, dispensando -se 
que se proceda ao seu registo.

8. O facto de o privilégio creditório imobiliário geral ser uma mera preferência de pagamento, 
não implica o afastamento dos créditos que dele beneficiam, da reclamação e graduação no lugar que 
lhe competir.

9. Pois que, ainda que se entenda que os privilégios creditórios gerais não constituem garantias reais, 
por não incidirem sobre coisas determinadas nem prevalecerem sobre direitos de terceiro (cf. artigo 749º 
do C.C.), mas meras preferências de pagamento, o seu regime é o das garantias reais, para efeito de 
justificar a intervenção no concurso de credores (cf. “O Concurso de Credores”, de Salvador da Costa, 
3.ª Edição, 2005, Almedina, pág. 388).

10. Neste sentido se têm pronunciado o Supremo Tribunal Administrativo, em inúmeros acór-
dãos.

11. Com efeito, de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente maioritário do STA 
“O artigo 240.º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os 
credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios”.

12. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da 
norma constante do artigo 104º do CIRS (actual artigo 111º), por violação do princípio da confiança, 
ínsito no princípio do Estado de Direito, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral 
nele conferido à Fazenda Pública prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751.º do C.C. — (acór-
dão 362/2002, publicado no DR  - I -A, n.º 239, de 16/10/2002).

13. Assim, os créditos garantidos apenas com privilégio imobiliário geral na graduação de créditos 
em confronto com os créditos hipotecários reclamados não gozam de prioridade.

14. Porém, o mesmo não sucede com os créditos que apenas gozem da garantia decorrente da 
penhora.
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15. A prevalência dos privilégios creditórios gerais sobre a penhora foi apreciada no Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 697/2004, de 15 de Dezembro, a propósito do privilégio imobiliário geral 
atribuído pelo artigo 11.º do Decreto Lei n.º 103 de 09/05, no qual se considerou que na ponderação 
dos privilégios (mobiliário ou imobiliário geral) e a confiança dos cidadãos não pende no sentido da 
sua incompatibilidade com a constituição.

16. Considerou -se ainda, que as razões que levaram a concluir pela inconstitucionalidade da 
norma que atribui prevalência aos privilégios imobiliários gerais sobre hipoteca não valem, da mesma 
forma, relativamente à penhora.

17. Com efeito, como se refere no mencionado acórdão “(...) não se pode deixar de reconhecer 
que, face à hipoteca é bem mais fraca a garantia do credor comum resultante da penhora: a divida 
exequenda não goza ad origine de qualquer privilégio, não está de qualquer modo relacionada com o 
bem penhorado e surge num momento imprevisível dependente da simples tramitação processual (…)”.

18. Conforme escreve Miguel Lucas Pires (Dos privilégios Creditórios, Regime jurídico e sua 
influencia no concurso de credores), Almedina, pág. 183, “(…) No que tange às garantias processuais, 
começaremos por salientar a posição de supremacia dos créditos com privilégio mobiliário geral face 
àqueles cuja única causa de preferência seja a resultante da penhora: com efeito, apesar de os direitos 
conferidos por ambos se reportarem à mesma data — a apreensão dos bens — o privilégio pré -existe 
e, por essa razão, o credor que goze dele deve ser satisfeito com prioridade (...)”.

19. A penhora em rigor não é uma garantia real, mas um acto processual, consubstanciando -se na 
apreensão jurídica de bens do devedor ou de terceiro, em termos de desapossamento em relação àqueles 
e de empossamento quanto ao tribunal, com vista à realização dos fins da acção executiva.

20. Por seu turno, prescreve o artigo 822.º, n.º 1, do C.C que “Salvo nos casos expressamente 
previstos na lei, o exequente adquire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer 
outro credor que não tenha garantia real anterior”.

21. Isto é, pela penhora o exequente adquire um direito real de garantia, que lhe assegura prefe-
rência sobre os demais credores sem privilégio, garantia real anterior, no pagamento pelo produto da 
venda dos bens penhorados.

22. Os créditos que gozem apenas de penhora, que não beneficiam de qualquer privilégio credi-
tório, estão no escalão inferior dos créditos graduáveis e prevalecem apenas sobre os outros que não 
gozem de penhora posterior.

23. Deste modo, tendo a penhora sido efectuada em 2010, os créditos exequendos respeitantes 
a IRS de 2007 e os créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRC e IRS do ano de 2007, 
porque gerados nos três anos que antecederam a penhora, gozam de privilégio imobiliário geral sobre 
os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora de acordo com o disposto nos 
artigos 108.º e 111.º do CIRC e CIRS, respectivamente.

24. Consequentemente, deviam ter sido graduados em segundo lugar, a seguir ao crédito reclamado 
por “Fleet Properties — Compra e Venda de Imóveis, L.da”, garantido por hipoteca e antes dos créditos 
reclamados por “Bombifeira — Materiais de Construção, Lda” e os restantes créditos exequendos (IRS 
de 2006, coimas fiscais dos anos de 2007 e 2008 e IVA de 2007), garantidos apenas por penhora de 
acordo com o disposto nos artigos 747.º, n.º 1 e 822.º do C.C.

25. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240.º, n.º 1, do 
CPPT, nos artigos 733.º, 747.º e 822.º do C.C. e nos artigos 108.º do CIRC e 111.º do CIRS.”

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu parecer (fls. 189 -190), defendendo o entendi-

mento de que deve ser dado provimento ao recurso jurisdicional, revogando -se a sentença recorrida e 
procedendo -se à graduação de créditos na forma aí expendida.

2. A sentença julgou verificados os seguintes créditos reclamados:
a) Por “Fleet Properties, Compra e Venda de Imóveis, Lda.”, Contribuinte Fiscal n.º 507087429, 

um crédito no montante global de €89.367,76, proveniente de mútuos e cedência de créditos hipotecá-
rios litigiosos, sendo €36.421,66 de capital, acrescido de juros vencidos no montante de €51.449,71, e 
despesas extrajudiciais no montante de €1.496,39, garantido por hipotecas que incidiram sobre o prédio 
urbano sito no Lugar de Matosinhos, em Esmoriz, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 
artigo 1485º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ovar sob o n.º 02009/231294, registada 
pela Ap.12/050896.

b) Por “Bombifeira — Materiais de Construção, Lda.”, Contribuinte Fiscal n.º 505596083, um 
crédito no montante global de €37.964,48, titulado por letras de câmbio em execução, sendo €29.499,06 
de capital, acrescido de juros vencidos no montante de €8.098,54, e ainda €366,88 de despesas judiciais, 
garantido por penhoras que incidiram sobre o prédio inscrito na matriz predial urbana de Esmoriz sob o 
artigo 1485º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ovar sob o n.º 02009/19941223, efectuada 
no âmbito do Processo de Execução n.º 2099/07.0 TBOVR, do Juízo de Execução de Ovar, registadas 
pelas Ap. 28 de 2008/01/14 e Ap. 24 de 2008/03/10.
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c) Pela Fazenda Pública foram reclamados créditos de IRC e IRS, referentes a 2007, garantidos 
pelos privilégios constantes dos artigos 108º do CIRC e 111.º do CIRS.

3. A única questão que é objecto do presente recurso jurisdicional consiste em saber se os créditos 
que gozam de privilégio mobiliário geral devem ser graduados antes dos créditos que são garantidos 
por penhora.

Na graduação dos créditos reclamados, ao referir -se aos créditos privilegiados de IRC e IRS, a 
sentença recorrida considerou o seguinte: (i) «na medida em que tais privilégios não se reportam a um 
bem imóvel concreto e determinado, mas antes a todo o património do devedor, são os créditos de IRS 
e IRC que têm de ceder perante os créditos garantidos por hipoteca e penhora»; (ii) «pelo exposto, 
entende -se que os créditos privilegiados de IRS e IRC não gozam de prioridade na graduação em 
confronto com os créditos hipotecários reclamados, bem como os garantidos por penhora, registados 
em momento anterior».

Em face dessa argumentação, procedeu -se à seguinte graduação:
1  - Os créditos hipotecários reclamados por “Fleet Properties, Compra e Venda de Imóveis, L.da”, 

com os limites estatuídos na respectiva inscrição predial e com a limitação temporal dos juros;
2  - Os créditos reclamados por “Bombifeira – Materiais de Construção, L.da”, garantidos por 

penhoras, acrescidos dos juros;
3  - Os créditos exequendos, garantidos por penhora, acrescidos de juros;
4  - Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, referentes a IRS e IRC, acrescidos de juros.
A recorrente discorda desta graduação, por entender que os créditos exequendos e reclamados 

de IRS e IRC de 2007, ao gozarem de privilégio imobiliário geral, devem ser graduados em segundo 
lugar, com prioridade sobre os créditos garantidos por penhora.

Efectivamente, a recorrente tem razão.
Os créditos de IRS e IRC gozam de privilégio imobiliário geral, nos termos dos artigos 111º do 

CIRS e 108º do CIRC: «para pagamento de IRS (ou de IRC) relativo aos três últimos anos, a Fazenda 
Pública goza de privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no patri-
mónio do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente».

No confronto entre o privilégio imobiliário e a hipoteca, a sentença recorrida decidiu bem, uma vez 
que, por aplicação da norma do art. 749º do CCv, aquele não tem prioridade relativamente à hipoteca 
constituída anteriormente à data da penhora dos bens sobre que incidem um e outra. Com efeito, após 
a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do artigo 11º do DL n.º 103/80, na 
interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral prefere sobre a hipoteca, ainda que consti-
tuída anteriormente (Ac. do TC n.º 363/02, in DR. I Série  - A, de 16/10/2002), tem vindo a defender -se 
que o privilégio imobiliário geral cede perante uma hipoteca que for constituída em data anterior ao 
registo da penhora dos bens sobre que incide. A tais privilégios, no conflito com créditos protegidos 
com outras garantias sobre os mesmos bens, aplica -se o artigo 749º, segundo o qual esses privilégios 
não valem contra terceiros que sejam titulares de direitos que, recaindo sobre coisas abrangidas pela 
penhora, sejam oponíveis ao exequente. E os direitos oponíveis ao exequente são aqueles que não po-
dem ser atingidos pela penhora, neles se compreendendo os direitos reais de garantia que tenham sido 
constituídos antes da data da penhora (arts. 819º e 822º do CCv).

Mas no concurso entre privilégio imobiliário geral e a penhora, a sentença ocorreu em erro de 
julgamento, na medida em que aquele tem preferência sobre esta. A preferência do privilégio creditó-
rio sobre a penhora resulta da conjugação dos artigo 822º com o artigo 733º do CCv, uma vez que a 
preferência que a penhora confere ao exequente de ser pago com preferência a qualquer outro credor 
que não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos em que a lei especial não estabeleça outra 
regra de preferência, sendo um desses casos as normas que estabelecem os privilégios (cfr. ac. do STA 
de 30/11/2004, rec. n.º 752/04). Por outro lado, confrontando -se o privilégio com créditos cuja única 
causa de preferência é a penhora, apesar dos direitos conferidos por ambas garantias se reportarem à 
mesma data – a da apreensão dos bens – o privilégio pré -existe e, por isso, o credor que dele goza deve 
ser satisfeito com prioridade. (cfr. Miguel Lucas Pires, Dos Privilégios Creditórios: Regime jurídico e 
sua influência no concurso de credores, pág. 183).

Na verdade, tal como a generalidade das garantias das obrigações, o privilégio constitui um aces-
sório do crédito que se destina a garantir. O que permite concluir que, atento esse carácter acessório, o 
privilégio se constitui quando da constituição da obrigação do imposto. Do artigo 733º do CCV resulta 
que a simples constituição do crédito determina o carácter privilegiado do mesmo, sem necessidade 
do credor ter que realizar quaisquer outras formalidades. A penhora ou acto equivalente são pois actos 
processuais que não se reflectem no nascimento do imposto, mas apenas na definição da abrangência 
temporal da eficácia do privilégio. Como refere Salvador da Costa, o privilégio creditório «surge com 
a constituição do direito de crédito que garante, mas a sua eficácia depende do acto de penhora sobre 
os bens que são objecto da sua incidência, o que significa que a sua constituição se verifica quando 
ocorrem os actos ou os factos de que a lei faz depender a sua atribuição, e que se concretizam nos bens 
penhorados na acção executiva» (O Concurso de Credores, 1998, pág. 171).
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Assim sendo, os créditos privilegiados de IRS e IRC de 2007 constituíram -se em data anterior à 
penhora que garante os créditos reclamados por “Bombifeira – Materiais de Construção, Lda”, e por 
isso, devem ser graduados antes deles.

É que, as penhoras registadas em 14/1/2008 e 10/3/2008 para garantia do crédito daquela sociedade 
também têm virtualidade para transformar a mera preferência do credor privilegiado em direito real de 
garantia. Como refere Miguel Lucas Pires, na obra citada «atento o carácter geral do privilégio, o direito 
do credor que possua semelhante garantia torna -se operativo cada vez que algum bem do devedor seja 
penhorado, independentemente de ter sido ou não o credor privilegiado o exequente e do processo em 
que a penhora tenha ocorrido» (ob cit. pág. 440). Deste modo, como o privilégio existe desde 2007, 
data da sua constituição, o crédito tributário deve ser satisfeito antes daquele outro cuja única causa de 
preferência resulte da penhora.

E nem se diga que esta interpretação pode ser inconstitucional, pois a propósito da conformidade 
do artigo 11º do DL n.º 103/80 de 9/5, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral 
por ele atribuído à Segurança Social prefere à garantia emergente da penhora invocada pelo exequente, 
o Tribunal Constitucional entende que, contrariamente ao que ocorre na concorrência da hipoteca, 
neste caso não há violação do princípio da confiança dos demais credores, nem a preferência se mostra 
irrazoável ou desproporcional à protecção conferida pela penhora ao credor comum (cfr. Ac. do TC 
n.º 193/2003, n.º 697/2004 e n.º 231/07, in www.tribunalconstitucional.pt).

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, em consequência, 
graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas do produto dos bens penhorados:

1  - Os créditos hipotecários reclamados por “Fleet Properties, Compra e Venda de Imóveis, Lda”, 
com os limites estatuídos na respectiva inscrição predial e com a limitação temporal dos juros;

2  - Os créditos exequendos e reclamados de IRS e IRC do ano de 2007;
3  - Os créditos reclamados por “Bombifeira – Materiais de Construção, L.da”, garantidos por 

penhora, acrescidos dos juros;
4  - Os créditos exequendos, garantidos por penhora, acrescidos de juros.
Sem custas.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Artº 45º, n.º 2 da LGT. Caducidade do direito à liquidação. Sua aplicação.

Sumário:

O prazo de três anos a que se reporta o n.º 2 do artº 45º da LGT só é aplicável (para 
além dos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo) nos casos de 
utilização de métodos indiretos por motivo da aplicação à situação tributária do 
sujeito passivo dos indicadores objetivos da atividade previstos na LGT (artº 89º), 
e não nos outros casos em que a utilização de métodos indiretos tenha por funda-
mentos os previstos nos artºs 87º e 88º da LGT.

Processo n.º 211/12 -30.
Recorrente: António José Sousa Magalhães.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.Nos presentes autos foi proferida pelo Relator, em 21.03.2012, a seguinte decisão sumária:
“Decisão sumária do Relator proferida ao abrigo do disposto nos artºs 701º, n.º l, alínea c) 

e 705º, ambos do CPC.
1. António José de Sousa Magalhães, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do 

Mmº Juiz do TAF do Porto que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução fiscal 
contra si instaurada pelo Serviço de Finanças do Porto 3, para cobrança da dívida de 10.806,88 euros 
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respeitante a IVA dos anos de 2004 e 2005 e respetivos juros compensatórios, apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Trata -se uma liquidação adicional baseada em erro de liquidação inicial do opoente.
2ª) Tal liquidação fundamenta -se num Relatório da Inspeção Tributária.
3ª) O prazo de caducidade é de três anos, e não de quatro, como aplicou a sentença, com início 

dos termos do n.º 4 do artº. 45º da Lei Geral Tributária.
4ª) A liquidação estava concretamente caduca.
5ª) Ela não foi notificada validamente dentro dos três anos.
6ª) Verifica -se a fundamentação das alíneas e) e i) do n.º l do artº. 204º do C.P.P.T.
7ª) Foi violada toda a legislação citada nesta peça.
8ª) Não podia ser arbitrariamente dispensada a prova testemunhal por violação dos mais elemen-

tares princípios de direito.
Termos em que se deve conceder provimento ao recurso, anulando -se a sentença recorrida e 

decretando -se a procedência da oposição com consequente anulação da execução.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 125/126, no qual defende a improcedência do recurso.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A). Em 29.12.2008, foram assinados “Avisos de receção” respeitantes às seguintes liquidações 

emitidas pelo Serviço de Finanças do Porto 3  - cfr. 55 a 60:
Nº liq. 08377487MLA 0509T
Nº liq. 08377495MJC 0509T
Nº liq. 08377488MLA 0512T
Nº liq. 08377496MJC 0512T
Nº liq. 08377481MLA 0403T
Nº liq. 08377489MJC 0403T
Nº liq. 083 77482MLA 0406T
Nº liq. 08377490MJC 0406T
Nº liq. 08377483MLA 0409T
Nº liq. 083 77491MJC 0409T
Nº liq. 08377484MLA 0412T
Nº liq. 08377492MJC 0412T
Nº liq. 083 77485MLA 0503T
Nº liq. 08377493MJC 0503T
Nº liq. 08377486MLA 0506T
Nº liq. 08377494MJC 0506T
B). Em 25.03.2009, foi autuado o processo de execução fiscal n.º 3360 2009 010 08773, sendo o 

oponente o executado, respeitante a dívida de IVA de 2004 e 2005 no montante de € 10.806,88, con-
forme consta das seguintes certidões de dívida  - cfr. fls. 24 a 40: 

Nº certidão de N.ºda Período e tributo Quantia exeauenda

2009/93678 081021000269 2005/10 -12 IVA 92.47
2009/93679 081021000262 2005/07 -09 IVA 115.05
2009/93680 081021000266 2005/04 -06 IVA 124.52
2009/93681 081021000260 2005/01 -03 IVA 140.04
2009/93682 081021000263 2004/10 -12 IVA 45.86
2009/93683 081021000267 2004/07 -09 IVA 50.37
2009/93684 081021000260 2004/04 -06 IVA 54.84
2009/93685 081021000262 2004/01 -03 IVA 59.31
2009/93686 081021000268 2005/10 -12 IVA 2.191.74
2009/93687 081021000261 2005/07 -09 IVA 2.191.74
2009/93688 081021000265 2005/04 -06 IVA 1.983.00
2009/93689 081021000269 2005/01 -03 IVA 1.965.89
2009/93690 081021000262 2004/10 -12 IVA 448.01
2009/93691 081021000266 2004/07 -09 IVA 448.02
2009/93692 081021000260 2004/04 -06 IVA 448.01

 C). Em 05.05.2009, a petição de oposição à execução fiscal deu entrada no Serviço de Finanças 
do Porto 3  - cfr. fls. 2 dos autos.

4. De acordo com as conclusões das alegações, são duas as questões a decidir no presente re-
curso:

a) Saber se na data da notificação da liquidação já tinha caducado o direito à realização da mesma, 
ao abrigo do artº 45º da LGT (conclusões 1ª a 7ª);
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b) Saber se existiu violação de lei por dispensa da prova testemunhal (conclusão 8ª).
4.1. Quanto à 1ª questão decidiu -se na sentença o seguinte:
“Decorre da matéria assente que “os avisos de receção” correspondentes às notificações das 

liquidações em causa foram assinados em 29.12.2008. As dívidas exequendas reportam -se a IVA. Por 
outro lado, de acordo com a matéria de facto provada, as dívidas exequendas reportam -se aos anos de 
2004 e 2005 e as liquidações foram notificadas ao contribuinte em 29.12.2008. A transcrita disposição 
normativa reporta o termo inicial do prazo, no caso do IVA, ao ano civil seguinte àquele em que se 
verificou a exigibilidade Io imposto, pelo que, à data das notificações, ainda não havia decorrido o 
prazo de caducidade do direito à liquidação “.

E assim se concluiu, aplicando -se o prazo de quatro anos previsto no n.º l do artº45ºdaLGT.
4.2. O recorrente, porém, entende que, tratando -se de liquidação adicional e estando em causa erro 

do oponente, o prazo de caducidade é o de três anos previsto no n.º 2 do artº 45º da LGT.
Vejamos então se procede este argumento.
O artº 45º, n.º 2 da LGT estabelece o seguinte:
“2. Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos 

indiretos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos 
da atividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três 
anos “.

Ora, em parte alguma do probatório se refere que existiu erro evidenciado na declaração do re-
corrente. Pelo contrário, decorreu uma inspeção tributária que apurou a matéria tributável com recurso 
a métodos indiretos (V. relatório da Inspeção Tributária de fls. 43 a 54).

Tal inspeção foi justificada nos seguintes termos (v. fls. 50 - n.º 9):
“Em suma, os factos descritos ao longo deste capítulo impossibilitam a comprovação e quantifi-

cação direta e exata da matéria tributável com referência aos exercícios de 2004 e 2005, a qual, por 
tais motivos, terá que ser apurada por recurso a métodos indiretos. Com fundamento no disposto na 
alínea b) do artº 87º e alíneas a) e d) do artº 88º, ambos da Lei Geral Tributária (LGT), por remissão 
do n.º l do artº 39º do CIRS e do nº - l do artº 84ºdo CIVA”.

Significa isto que, a avaliação indireta ocorreu em virtude de:
“b) Impossibilidade de comprovação e quantificação direta e exata dos elementos indispensáveis 

à correta determinação da matéria tributável de qualquer imposto; “ - artº 87º da LGT;
a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, falta ou atraso de 

escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização ou execução quando não supri-
das no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva a razões acidentais;  - artº 88º 
da LGT;

d) Existência de manifesta discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado de bens 
ou serviços, bem como de factos concretamente identificados através dos quais seja patenteada uma 
capacidade contributiva significativamente maior do que a declarada  - artº 88º, da LGT.”

4.3. Deste modo, e sem necessidade de mais considerações, o prazo de caducidade aplicável ao 
caso é o de quatro anos previsto no n.º l do artº 45º da LGT.

Sendo assim, reportando -se o IVA aos anos de 2004 e 2005, contado o prazo desde 01.01.2005 
e 01.01.2006, respetivamente, (por força do artº 45º, n.º 4 da LGT), o prazo de 4 anos terminaria em 
31.12.2008 e 31.12.2009. Tendo a notificação ocorrido em 29.12.2008 (v. facto A. do probatório) não 
ocorreu a caducidade do direito à liquidação invocada, pelo que improcedem as conclusões 1ª a 7ª, 
pelo que estas improcedem.

4.4. Relativamente à questão da dispensa das testemunhas, sendo certo que, desde logo, era evidente 
que o fundamento de ilegalidade em concreto, determinava a improcedência da oposição, nenhuma 
utilidade havia na inquirição das testemunhas.

Como se referiu no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 16.06.2010  -Processo n.º 046/10, in-
cumbe ao juiz a direção do processo e a realização de todas as diligências que, num critério objetivo, 
considere úteis ao apuramento da verdade, tendo em vista a concretização do princípio do inquisitório 
e da descoberta da verdade material (artºs. 13º, n.º l e 113º do CPPT).

Deste modo, ao proferir o despacho de fls. 82, dispensando a inquirição das testemunhas por 
entender essa inquirição desnecessária à decisão, o Mmº Juiz recorrido nenhuma ilegalidade cometeu, 
já que essa inquirição das testemunhas se revelaria como um ato inútil.

Assim, sendo improcede também a conclusão 8ª.
5. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 21 de março de 2012”
2.Não se conformando com tal decisão, veio agora o recorrente requerer que sobre a matéria do 

recurso recaia acórdão.
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Invocou, nesta reclamação para a conferência, que tendo sido utilizados métodos indiretos no 
apuramento da matéria tributável, o prazo de caducidade aplicável não é o de quatro anos previsto no 
artº 45º, n.º 1 da LGT, antes o de três anos previsto no n.º 2 da mesma norma.

Será então que a referida decisão sumária fez errada aplicação da lei?
Vejamos.
2.1. Em primeiro lugar, há que referir que o recorrente, nas conclusões das suas alegações, apenas 

invocou como fundamento para aplicação do prazo de caducidade de três anos o facto de a liquidação adi-
cional se basear em erro de liquidação inicial do opoente e não em aplicação de métodos indiretos.

E, por isso mesmo, na decisão sumária se refere que a liquidação se baseou em aplicação de 
métodos indiretos e não em erro da liquidação inicial do oponente. E, pela mesma razão não se fez 
qualquer distinção quanto a fundamentos de métodos indiretos.

Assim, tratando -se de questão nova, parece que a mesma nem deveria agora ser apreciada.
2.1. Todavia, admitindo que a decisão sumária deveria fazer a distinção de tais fundamentos, ainda 

assim, o recurso improcede, pelas razões que se adiantarão.
Com efeito, o artº 45º da LGT determina, nos seus nºs 1 e 2, respetivamente, o seguinte:
“1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
2. Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos 

indiretos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos 
da atividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três 
anos”.

Significa isto então, que o prazo de três anos é aplicável em duas situações:
a) Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo;
b) Nos casos de utilização de métodos indiretos por motivo da aplicação à situação tributária do 

sujeito passivo dos indicadores objetivos da atividade previstos na LGT.
Ora, como se escreveu na decisão recorrida: “… a avaliação indireta ocorreu em virtude de:
“b) Impossibilidade de comprovação e quantificação direta e exata dos elementos indispensáveis 

à correta determinação da matéria tributável de qualquer imposto; “ - artº 87º da LGT;
a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, falta ou atraso de 

escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização ou execução quando não supri-
das no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva a razões acidentais;  - artº 88º 
da LGT;

d) Existência de manifesta discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado de bens 
ou serviços, bem como de factos concretamente identificados através dos quais seja patenteada uma 
capacidade contributiva significativamente maior do que a declarada  - artº 88º, da LGT.”

Pelo que ficou dito, não colhe a tese do recorrente, uma vez que a utilização de métodos indiretos 
não teve por motivo a aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos da 
atividade previstos na LGT (v. artº 89º).

Aliás, quando se refere ao n.º 2 do artº 45º, o recorrente transcreve apenas a expressão “utiliza-
ção de métodos indiretos” omitindo a restante parte do requisito “por motivo da aplicação à situação 
tributária do sujeito passivo dos indicadores objetivos da atividade previstos na presente lei…”

3. Nestes termos e pelo exposto, confirma -se a decisão sumária do Relator e julga -se improcedente 
o recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 23 de maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Nulidade de Acórdão. Omissão de pronúncia. Reforma de Acórdão.

Sumário:

 I — O facto de resultar do art. 660º, n.º 2, do Código Civil, que o juiz deve resolver 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não significa 
que aquele esteja obrigado a dissecar todas as razões em que a parte se apoia para 
sustentar a sua tese e pretensão, não constituindo omissão de pronúncia saber se 
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se decidiu bem ou mal pois que é problema que extravasa o âmbito da validade 
formal do acórdão em questão e contende com a sua validades substancial, por 
eventual erro de julgamento cometido, o qual só em sede de recurso jurisdicional 
pode ser discutido, caso fosse admissível.

 II — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código 
de Processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão 
quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável 
ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo documentos ou outro 
meio de prova plana que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da 
proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

 III — Prevê -se, assim, a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julga-
mento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente 
e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é 
manifestar discordância com a decisão tomada.

Processo n.º 213/12 -30.
Recorrente: Solinca – Investimentos Turísticos, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. SOLINCA -INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA., notificada do Acórdão que nestes autos 
foi proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, em 28/3/2012, negando provimento ao recurso 
jurisdicional que interpusera da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no qual, por sua 
vez, se havia julgado totalmente improcedente a reclamação que havia apresentado contra o despacho 
do Chefe do Serviço de Finanças do Porto2, veio, através do requerimento de fls. 540 e segs., arguir a 
nulidade desse acórdão por omissão de pronúncia e solicitar a sua reforma.

A Fazenda Pública não respondeu.
O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que “deve ser julgada improcedente a arguição 

de nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, e indeferida a reforma da decisão, por inexistência 
de lapso manifesto”.

Sem vistos, cumpre decidir, em conferência.
2. Começando pela análise da nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, prevista no 

art.º 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, convém realçar que a mesma está 
directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo Civil, se-
gundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, 
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras». Daí que a omissão de 
pronúncia só exista quando o tribunal deixe, em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são 
colocadas pelas partes, isto é, os problemas concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando 
deixe de apreciar razões, argumentos, raciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas 
partes em sustentação do seu ponto de vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valer o seu ponto 
de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar todos 
os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

Segundo a ora Requerente, o Acórdão padece de omissão de pronúncia porque, em síntese, “a 
Recorrente invocou a inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 327º do CC, para sustentar a 
tese segundo a qual o prazo de prescrição fica suspenso entre a data da apresentação da impugnação 
judicial e a data do seu trânsito em julgado”, porque na óptica da Recorrente a aplicação do referido 
“preceito para sustentar semelhante tese, violava a proibição legal, consagrada no artigo 11º, n.º 4, da 
LGT, da aplicação analógica, em matéria tributária, de disposições legais como o artigo 327º do CC.” 
Alega a Requerente que “estão em causa matérias relativas a elementos essenciais dos impostos e, por 
isso, abrangidas pelo princípio da legalidade e da reserva de lei”, pois que “a prescrição integra -se nas 
“garantias” dos contribuintes (cfr. artigos 103 nº2 da CRP e 8º n.º 1 e n.º 2 a) da LGT), “sendo que o 
artigo 49º da LGT, redacção à data da impugnação judicial, estabelecia um elenco fechado das causas 
de suspensão e/ou interrupção da prescrição (como era entendido para os artigos 27º, parágrafo 1º do 
C.P.C.I., e 34º, número 3, do C.P.T.)  - sendo, por isso, insusceptível de integração analógica por via da 
aplicação do sobredito artigo 327º do CC.

Conclui a Requerente que “sobre esta matéria, o douto Acórdão não emitiu qualquer pronúncia, 
nem esta estaria prejudicada pela apreciação conferida às demais questões suscitadas.



1518

Ora, no caso sub judice, a questão colocada pela Recorrente no recurso interposto para o STA da 
decisão proferida no âmbito de reclamação do órgão da execução fiscal, traduzia -se no erro de julga-
mento em matéria de direito que imputou a essa decisão por nela se ter concluído que a dívida relativa 
a IRC do exercício de 1993 não se encontrava prescrita.

Pelo contrário, na óptica da recorrente, o referido prazo de prescrição já teria terminado em 
1/01/2004, insurgindo -se contra a aplicação ao caso sub judice dos referidos factos interruptivos/
suspensivos e à sucessão no tempo de diferentes regimes legais  - o previsto no CPT e o previsto na 
LGT - porquanto, na sua perspectiva, sendo aplicável à dívida exequenda o prazo de prescrição previsto 
no CPT, não se pode, concomitantemente, perfilhar o entendimento de que relativamente às causas de 
interrupção e de suspensão desse prazo é aplicável a lei nova (LGT). É o que se passa em especial com 
o aditamento do n.º 4 ao art. 49º da LGT, por força do art. 89º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezem-
bro, que entrou em vigor em 1/1/2007, que veio inovadoramente considerar que o prazo de prescrição 
legal se suspende enquanto não houver decisão transitada em julgado, no caso de impugnação judicial, 
tendo suscitado a sua inconstitucionalidade material e orgânica.

Ora, a este propósito pode ler -se no Acórdão de 28 de Março de 2012:
“Acontece que sobre a sucessão no tempo das normas tributárias, designadamente as que discipli-

nam os diversos aspectos do instituto da prescrição, incluindo no que se refere às causas de suspensão 
e de interrupção, existe jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal no sentido de que 
há que distinguir entre facto tributário e factos interruptivos/suspensivos do prazo prescricional, sendo 
que a estes últimos se aplicam as normas que vigorarem no momento da ocorrência de tais factos. 
Não havendo razões para nos afastarmos dessa jurisprudência firme e consolidada, limitar -nos -emos 
a reiterá -la no caso em apreço.

Assim, no Acórdão de 13/01/2010 (1), proc. n.º 01148/09, pode ler -se, no respectivo sumário, o 
seguinte:

“(…)
IV - (…)”no que respeita à sucessão no tempo das normas tributárias que disciplinam os demais 

aspectos do instituto da prescrição das obrigações tributárias, em especial as causas de interrupção 
e de suspensão, o problema tem de ser resolvido “pela aplicação da regra contida no art. 12º da LGT 
e, subsidiariamente, pela regra geral de direito firmando no nosso sistema jurídico e constante no 
artigo 12º do C.Civil, das quais resulta que a lei nova apresenta, em regra, eficácia prospectiva.

V - Pelo que a solução do problema da aplicação da lei no tempo dessa normas tributárias não 
depende da aplicabilidade do regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração do prazo de 
prescrição, não existindo qualquer regra ou princípio que determine a aplicação em bloco de um ou 
desses regimes, até porque não vigora no âmbito do direito obrigacional tributário o princípio da 
aplicação mais favorável ao arguido.

VI - Por força daquela regra da aplicação prospectiva da nova lei, as normas tributárias contidas 
na LGT não se aplicam a factos e efeitos consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas 
definirem o conteúdo (ou efeitos) de relações jurídico -tributárias duradouras, sem referência ao facto 
que lhes deu origem, elas vão aplicar -se não só às relações e situações jurídicas que se constituírem 
após a sua entrada em vigor, como, também, a todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua 
vida real para além do momento da entrada em vigor da nova regra.

VII - As normas da LGT que instituíram causas suspensivas e interruptivas do prazo de prescri-
ção sem correspondência com as previstas na lei antiga (nº1 e 3 do art. 49º), não dispõem sobre as 
condições de validade formal ou substancial do facto tributário ou da respectiva obrigação, dispondo 
apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base naqueles factos, se constituíram. Isto 
é, essas normas conexionam -se com o direito, sem referência aos factos geradores da obrigação e da 
respectiva prescrição, pelo que nada obsta à aplicação dessas normas da LGT às situações tributárias 
que subsistam à data da sua entrada em vigor.

VIII - Assim sendo, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e 
suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na 
vigência do CPT, sem que isso represente um efeito retroactivo da lei nova ou a ofensa aos princípios 
da legalidade e da separação de poderes”.

Verifica -se, assim que, de acordo com a jurisprudência uniforme e reiterada deste Supremo Tri-
bunal, a LGT é competente para determinar os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua 
vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT, e para determinar 
os efeitos que sobre esse prazo têm os eventos, não podendo esse efeito imediato da lei nova ser con-
siderado como representando um evento retroactivo.

Também tem sido repetidamente afirmado por este Supremo Tribunal que a aplicação de diferentes 
regimes no tocante aos prazos prescricionais, em face da previsão normativa do art. 297º do CC, não 
determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, pois só se refere à lei que altere o prazo, à sua 
medida, e não aos termos em que se conta e a tudo o mais que releva para o seu curso (neste sentido, 
cfr., entre outros, os acórdãos de 28/05/2008, recurso n.º 154/08 e em 21/05/2008, no recurso n.º 7/08)”.
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Donde resulta que no acórdão em apreço se apreciou e decidiu a questão controvertida, ainda 
que numa perspectiva divergente da defendida pela Recorrente, que não viu, assim, acolhida a sua ar-
gumentação. Mas, como se viu, o facto de não ter dissecado todas as razões em que aquela se apoiara 
para sustentar a sua tese e pretensão, não constitui omissão de pronúncia.

Saber se decidiu bem ou mal é problema que extravasa do âmbito da validade formal do acórdão 
em questão e que contende já com a sua validade substancial, por eventual erro de julgamento cometido, 
o qual só em sede recurso jurisdicional pode ser discutido, caso fosse admissível.

Termos em que não se verifica a citada nulidade.
3. Quanto à pretendida reforma do Acórdão, alega a Requerente que no “cômputo concreto do prazo 

de prescrição o douto acórdão em apreço, certamente por mero lapso, negligenciou por completo que 
aquele processo de impugnação judicial esteve parado por mais de um ano, entre 08.03.1999 e 26.02.2002, 
por motivo não imputável ao contribuinte (cfr. alíneas A) G) e H) da factualidade provada)”.

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 19/10/2011, proc n.º 0497/11, “Nos 
termos das disposições combinadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código de Processo Civil, é 
lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto lapso do 
juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo 
documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz por lapso manifesto, não haja tomado em consideração. E, como tem enten-
dido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê -se a reforma 
da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá, 
portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso  - cfr., respectivamente, os acórdãos de 
16 de Novembro de 2000 - recurso n.º 46.455, de 17 de Março de 1999  - recurso n.º 44.495., e de 11 de 
Julho de 2001 - recurso n.º 46.909, e Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, 
p. 444” (acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06.”

Ora, não é que se passa no caso em apreço.
Como bem refere o Ministério Público a este propósito, no seu douto Parecer, “Não vislumbramos 

que tenha havido lapso, no sentido em que foi negligenciado o período em que a impugnação judicial 
parou por facto não imputável à recorrente (entre 1999.03.08 e 2002.02.26). Na verdade, a fls. 507 
refere -se a paragem da impugnação judicial logo em 1999.03.08, sendo que a fls. 508 se adicionam 
os períodos de suspensão decorrentes da paragem da impugnação judicial e da prestação da garantia, 
razão pela qual se conclui que a suspensão se verificou até ao trânsito em julgado da sentença, ou seja, 
29 de Novembro de 2007”.

Que o referido período foi tido em conta na análise do prazo de prescrição não restam dúvidas pois, 
a esse propósito, o Acórdão apoiou -se em jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal vazada, 
entre outros, no Acórdão de 14/9/2011, proc n.º 01010/2010, reproduzido na nota 5 de fls. 508 onde se 
pode ler que “das normas contidas nos artigos 169º, n.º 1, do CPPT e 49º, n.º 3, da LGT decorre que a 
execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de impugnação judicial que tenha por objecto 
a legalidade da dívida exequenda «desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º 
ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do 
acrescido» e que «o prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de 
execução fiscal em virtude de (…) impugnação ou recurso». O que significa que, uma vez constituída 
ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e 
acrescido, aliada à pendência de processo de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução 
fiscal até à decisão do pleito, e esta suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo de 
prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de reiniciar -se por virtude da cessação de algum 
efeito interruptivo da prescrição”. Mais adiante pode ainda ler -se, no mesmo acórdão, em conformidade 
com jurisprudência assente, que “A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do 
processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar tal efeito, 
somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da 
autuação (nºs 1 e 2 do artigo 49º da LGT). Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de 
prestação de garantia ou de penhora de bens que garantam a totalidade da dívida e do acrescido, ao 
abrigo do art. 169º do CPPT, a paragem do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez 
que, em face do disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem 
da execução”. Assim sendo, aplicando o disposto ao caso em apreço, existindo garantia prestada em 
22/7/1999, logo que cessou o efeito interruptivo, o prazo de prescrição ficou suspenso até ao trânsito 
em julgado do processo de impugnação.

Assim sendo, pode a Requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver erro 
de julgamento nessa matéria, porém para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, 
pois este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro 
na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando do processo constem 
documentos ou outros meios de prova plena que imponham decisão diversa da proferida por não terem 
sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.
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Com efeito, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo ou que o mesmo contenha qualquer lapso na qualificação jurídica dos factos.

Termos em que a pretensão da requerente não pode, por isso, proceder.
4. Nestes termos acorda -se em desatender tanto a arguição de nulidade do acórdão como o pedido 

de reforma.
Custa do incidente a cargo da Requerente, fixando -se a taxa de justiça em 2 (duas) UC.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (No mesmo sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos de 27/07/2011, e de 29/09/2011, procs., respectivamente, nºs 0710/11 
e 0790/11; e Acórdão de 02/02/2011, proc. n.º 038/11.) 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Privilégio creditório geral. IVA.

Sumário:

 I —  Para efeitos do n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil, os impostos directos são 
os impostos periódicos, aqueles em que a relação jurídica fonte da obrigação 
fiscal tem na base situações estáveis, que se prolongam no tempo, dando origem 
a obrigações periódicas; e os impostos indirectos são os impostos instantâneos ou 
de obrigação única, aqueles em que a relação fonte da obrigação fiscal é desen-
cadeada por uma relação instantânea, que dá lugar a uma obrigação de imposto 
isolada, ainda que o seu pagamento possa ser efectuado em prestações.

 II —  Quanto aos impostos indirectos, o artigo 736.º não faz nenhuma limitação no 
tempo, dado que não se verifica, em princípio, a sua renovação, pelo que o imposto 
beneficia do privilégio até que não seja atingido pela prescrição

 III —  Os créditos resultantes do IVA, que é um imposto indirecto, consideram -se privi-
legiados sem qualquer limitação temporal.

Processo n.º: 217/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Comercial Português, S. A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 — A Fazenda Pública interpôs recurso jurisdicional da sentença de verificação e graduação 
de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro no apenso à execução fiscal 
n.º 3441200501003267 instaurada nos Serviços de Finanças de Santa Maria da Feira 2 contra Cortiças 
Adelino & Tavares, L.da, melhor identificada nos autos, para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 
2000 e 2002, no valor global de €9.080,20.

Nas respectivas alegações, concluiu o seguinte:
1 — No processo de execução fiscal n.º 3441200501003267, foi penhorado, em 28/07/2005, a 

favor da Fazenda Nacional um depósito à ordem no montante de €16,34, bem como valores mobiliários, 
mais concretamente, 1027 acções do Banco Comercial Português, SA. (Millennium bcp), respeitante 
à conta n.º 199810592, titulada pela reclamada supra identificada.

2 — O referido processo executivo corre termos no Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira 
2, para cobrança de dívidas provenientes de Imposto Sobre o valor Acrescentado (IVA) dos anos de 
2000 e 2002, juros de mora e legais acréscimos.

3 — Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma, 
por um lado, não reconheceu nem graduou os créditos por si reclamados relativos a IVA de 2000 e 
2001, garantidos por privilégio creditório mobiliário geral nos termos do artigo 736.º n.º 1, 1.ª parte do 
Código Civil (C.C.); por outro lado, considerou que os créditos exequendos de IVA dos anos de 2000 
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e 2002 beneficiavam apenas da preferência resultante da penhora efectuada no processo executivo 
n.º 3441200501003267, nos termos do disposto no artigo 822.º do C.C.

4 — Com efeito, os créditos do Estado por impostos indirectos, categoria a que pertencem os cré-
ditos reclamados de IVA, gozam nos termos do referido artigo e diploma legal de privilégio creditório 
mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal.

5 — Assim, tendo em conta a data da penhora (28/07/2005) e que créditos provenientes de IVA, 
exequendos (dos anos de 2000 e 2002) e reclamados (de 2000 e 2001), gozam, todos eles, de privilé-
gio creditório mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal nos termos do artigo 736.º, n.º 1, do 
C.C., deveriam estes últimos ter sido reconhecidos e graduados após o crédito garantido por penhor, 
isto é, em segundo lugar, a par, com os créditos exequendos e antes dos créditos apenas garantidos 
pela penhora.

6 — Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240.º, n.º 1, do 
CPPT, nos artigos 733.º e 736º do CC.

1.2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3 — O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu parecer no sentido de que o recurso interposto 

pela F. P. deve improceder pelo facto dos privilégios gerais não conferirem direito sequela ao respectivo 
titular.

2 — A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) Por apenso à execução n.º 3441200501003267, que o Serviço da Feira — 2, instaurou contra 

a “Cortiças Adelino & Tavares, L.da”, nipc. 502 473 916, com sede na Travessa Natividade, n.º 200, 
Lourosa, o Banco Comercial Português, S. A. veio reclamar créditos no montante total de €15.597,90, 
resultante de dívidas relativas a empréstimos que lhe efectuou, garantidos por penhor constituído sobre 
os bens penhorados nos autos executivos, a 10.07.2002;

b) E o representante da Fazenda Pública reclamou créditos relativos a Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) e os correspondentes juros de mora, referentes aos anos de 2000 e 2001, nos valo-
res de € 3.116,33 e 1.535,52, em cobrança coerciva nos processos executivos n.os 3441200101004220 
e 3441200401004859, respectivamente;

c) O processo executivo referido em a) corre termos por dívidas provenientes de Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA), dos anos de 2000 e 2002, no valor global de € 9.080,20;

d) Nesse processo, a 28.07.2005, foram penhorados os valores de depósitos à ordem e de valores 
mobiliários existentes no BCP, cf. fls. 6 a 9, do pef. apenso.

3 — Na execução fiscal instaurada por dívidas de IVA dos anos de 2000 e 2002, após penhora 
em 28/7/2005 de bens mobiliários, vieram reclamar créditos: (i) o Banco Comercial Português, SA, 
garantidos por penhor, constituído em 10/7/2002; (ii) a Fazenda Pública, por créditos de IVA dos anos 
de 2000 e 2001, em cobrança coerciva.

A sentença recorrida não reconheceu os créditos reclamados pela Fazenda Pública com o seguinte 
argumento: «tendo em conta a data da penhora, 28.07.2005, e os períodos dos créditos reclamados de 
IVA, dos anos de 2000 e 2001, não beneficiam do referido privilégio mobiliário».

Contra esse juízo, insurge -se a Fazenda Pública defendendo que os créditos reclamados, por serem 
impostos indirectos, nos termos do artigo 736.º, n.º 1 do Código Civil, gozam de privilégio creditório 
mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal.

Efectivamente, assim é.
O n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil, estabelece que «o Estado e as autarquias locais têm pri-

vilégio mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos indirectos, e também pelos impostos 
directos inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois 
anos anteriores».

A distinção que esta norma faz entre impostos directos e impostos indirectos releva sobretudo para 
efeitos de limitação dos privilégios quanto aos anos de cobrança: enquanto os impostos indirectos se 
consideram privilegiados sem qualquer limitação temporal, com excepção da prescrição, os impostos 
directos apenas se consideram privilegiados relativamente aos impostos inscritos para cobrança no ano 
corrente na data da penhora — ou acto equivalente — e nos dois anos anteriores.

O critério de distinção entre impostos indirectos e impostos directos que está subjacente na norma 
do referido artigo 736.º é o critério do tipo de relação jurídica base do imposto, ou seja, na configu-
ração instantânea ou duradoura do elemento temporal do facto tributário: os impostos directos são os 
impostos periódicos, aqueles em que a relação jurídica fonte da obrigação fiscal tem na base situações 
estáveis, que se prolongam no tempo, dando origem a obrigações periódicas; os impostos indirectos 
são os impostos instantâneos ou de obrigação única, aqueles em que a relação fonte da obrigação fiscal 
é desencadeada por uma relação instantânea, que dá lugar a uma obrigação de imposto isolada, ainda 
que o seu pagamento possa ser efectuado em prestações.

Ora, o artigo 736.º distingue impostos directos dos impostos indirectos para lhe ligar consequên-
cias jurídicas quanto à duração do privilégio mobiliário geral que garante os créditos fiscais. Como 
refere Cardoso da Costa, «o teor do artigo 736.º, n.º 1, e os trabalhos preparatórios mostram que o 
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objectivo da lei é o de limitar a duração do privilégio no caso dos impostos cuja incidência se renova 
anualmente — os impostos periódicos. Pretendeu -se evitar que o privilégio mobiliário geral assumisse 
proporções excessivas, com prejuízo dos demais credores, no caso dos impostos cujas colectas se vão 
acumulando sucessivamente» (cf. Curso de Direito Fiscal, Almedina, 1972, pág. 35 -36 e nota 1)

Deste modo, e contrariamente ao que está implícito na sentença recorrida, quanto aos impostos 
indirectos, o artigo 736.º não faz nenhuma limitação de tempo, dado que não se verifica, em princípio, 
a sua renovação, pelo que o imposto beneficia do privilégio até que não seja atingido pela prescrição 
(sobre a questão, cf. Francisco Rodrigues Pardal, in Os privilégios creditórios fiscais segundo o novo 
Código Civil, CTF, n.º 102, pág. 11; José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 4.ª ed. pág. 48 e Miguel 
Lucas Pires, Dos privilégios creditórios: Regime jurídico e sua influência no concurso de credores, 
pág. 310).

Em conformidade com o artigo 1.º do CIVA, o IVA é um imposto que incide sobre as transmissões 
de bens e prestações de serviços efectuadas a título oneroso; e de acordo com o artigo 36.º do mesmo 
diploma, pelo fenómeno da repercussão, a importância do imposto liquidado deverá ser adicionada ao 
valor da factura (ou documento equivalente) ou, no caso de a emissão da factura não ser obrigatória, 
incluída no valor do preço, para efeitos da sua exigência aos adquirentes da mercadoria ou aos utiliza-
dores dos serviços. Trata -se, pois, de um imposto indirecto, de obrigação única, que pretende tributar 
cada acto de consumo.

E assim sendo, os créditos de IVA reclamados pela Fazenda são qualificados com impostos indi-
rectos e por isso mesmo devem considerar -se privilegiados sem qualquer limitação temporal.

Todavia, pela norma do artigo 749.º do Código Civil, apesar de constituídos antes do penhor, os 
privilégios mobiliários gerais cedem perante este direito real de garantia, uma vez que apenas se tornaram 
operativos com a penhora de 2/7/2005. Com efeito, o privilégio creditório geral cede perante os direitos 
reais de garantia que tiverem sido constituídos sobre o bem penhorado desde a data do surgimento do 
crédito privilegiado até ao dia da penhora. Significa isto que os créditos de IVA reclamados devem ser 
graduados em segundo lugar, a par com os créditos exequendos, tendo os respectivos juros limitação 
temporal de dois anos (artigo 734.º do CCv).

4 — Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, em consequência, 
reconhecer os créditos reclamados e graduá -los pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas do 
produto dos bens penhorados:

1.º  - Os créditos reclamados pelo “Banco Comercial Português, S. A.” e respectivos juros de 
mora;

2.º  - Os créditos exequendos e reclamados de IVA dos anos de 2000 e 2001 e respectivos juros, 
com limitação temporal de dois anos.

3.º  - Os restantes créditos exequendos, garantidos por penhora, acrescidos de juros.
Sem custas.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Redução da coima. Falta de pagamento por conta. Juros 
compensatórios.

Sumário:

 I — O direito à redução das coimas depende, em regra, de um pedido de pagamento 
da coima com redução formulado pelo infractor, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 29.º do RGIT.

 II — Pode -se ainda ficcionar tal pedido, de acordo com o n.º 4 do artigo 30.º do RGIT, 
nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º do mesmo RGIT, 
quando não houver tributo a liquidar e se mostre regularizada a situação tributária.

 III — Considera -se haver tributo a liquidar pelos serviços quando há lugar a juros 
compensatórios a liquidar pelos serviços, pois estes juros integram -se na dívida 
de imposto (artigo 35.º, n.º 8 da LGT).
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Processo n.º 240/12 -30.
Recorrente: Imobiliária Memoriense, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – Imobiliária Memoriense, Lda., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 

do despacho decisório do Tribunal Tributário de Lisboa de 27 de Dezembro de 2011, que julgou im-
procedente o recurso deduzido contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4 de 
fixação de coima no montante de € 11.069,93, acrescida de custas, por falta de pagamento por conta, 
na parte relativa ao pedido subsidiário de redução de coima em 50% nos termos do artigo 29.º, n.º 1, 
alínea b) do RGIT, conjugado com o artigo 31.º do RGIT.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) O direito à redução de coimas, para 50% do mínimo legal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 29.º do RGIT, depende de pedido do agente, efectuado antes de instaurado processo de contra-
-ordenação, e antes de levantado auto de notícia, recebida participação ou iniciado procedimento 
inspectivo, após o 30.º dia a contar da data da prática da infracção.

B) E tem ainda como requisito que a regularização da situação da situação tributária se faça nos 15 
dias posteriores ao requerimento da redução de coima, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 30.º do RGIT.

C) Nos termos desta citada norma, no seu n.º 4, equipara -se a entrega da prestação tributária 
ao requerimento de redução da coima.

D) Atendendo aos factos dados como provados nas alíneas e) e f) do probatório da douta sen-
tença recorrida, verificam -se cumpridos os requisitos dos artigos 29 n.º 1 alínea b) e 30.º do RGIT, 
nomeadamente o n.º 4, na medida em que a entrega da prestação tributária em falta vale como pedido 
de redução de coima.

E) Pelo que, não foi extemporâneo o pedido, ao contrário do doutamente decidido, sendo apli-
cável ao caso dos autos o direito à redução da coima, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 29.º 
conjugado com o n.º 1 do artigo 31, ambos do RGIT, para 5% do imposto em falta, ou seja, 50% de 
10% da coima mínima legal prevista no n.º 1 do artigo 31º do RGIT.

F) Nestes termos, a douta sentença deve ser anulada por ter violado o disposto na alínea b) do 
n.º 1 do art.º 29.º conjugado com o n.º 1 do art. 31.º, ambos do RGIT, determinando -se a aplicação da 
coima reduzida a 5% do imposto em falta.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser anulada 
a douta decisão recorrida, determinando -se a coima reduzida a 5% do imposto em falta, ou seja, 
€2.767,48.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
A questão controvertida pode resumir -se ao seguinte: se é de aplicar a redução da coima a 50%, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 dos arts. 29.º, 30.º, nomeadamente, do seu n.º 4, em conjugação com 
o n.º 1 do seu art. 31.º todos do RGIT, sem dependência de pedido expresso da sociedade recorrente e 
apenas com base na regularização da situação tributária que tenha sido efectuada antes de instaurado 
o processo de contra -ordenação.

Analisemos.
Está em causa o montante de coima devida por contra -ordenação consubstanciada no não opor-

tuno “pagamento por conta” em sede de IRC, o qual se tinha vencido em Dezembro de 2004.
Não está claro da matéria de facto, dada como assente que a situação tenha sido regularizada, 

conforme defende a recorrente em abono da tese que defende.
Contudo, resultando da documentação junta, que não só o respectivo imposto como os juros 

compensatórios foram pagos (Fls. 14), parece ser de reconhecer tal.
Por outro lado, como resulta do probatório, a A.T. apenas posteriormente a tal procedeu ao 

levantamento do auto de notícia, o que parece que poderá levar à procedência do recurso.
Com efeito, quanto aos “pagamentos por conta” em sede de IRC encontravam -se previstos que 

“devem” ser efectuados em certos meses do período de tributação em causa, em que se incluía o mês 
de Dezembro, e ainda que ficasse dependente de acertos posteriores, nomeadamente, em face da autoli-
quidação de IRC que apenas no ano seguinte era efectuada – art. 96.º do C. do IRC ao tempo aplicável.

Apenas no caso de se entender que a autoliquidação de imposto condicionava mesmo o levanta-
mento do auto de notícia e que tal dependeria apenas da data em que ocorreu a regularização após a 
notificação para pagamento voluntário, de acordo ainda o previsto no art. 31.º n.º 2 do RGIT, parece 
que seria possível entender de outro modo.

Contudo, não só a redacção deste é sugestiva do contrário, como do previsto nos arts. 54.º a 57.º 
do RGIT, resulta que poderia ter sido instaurado procedimento de contra -ordenação e proceder -se 
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ao levantamento do auto de notícia, face a verificação pessoal da infracção que fosse efectuada por 
funcionário competente.

Assim, ficaria a autoridade instrutora a aguardar, a fim de que se pudesse posteriormente à apli-
cação da coima, incluindo com ou sem a dita redução, conforme o pagamento tivesse sido efectuado 
em 15 dias, ou em data posterior.

Seja como for, parece que o decidido não levou em conta a equiparação que resulta da invocada 
norma constante do n.º 4 do art. 30.º do RGIT, razão pela qual deve ser revogado.

Concluindo, parece que o recurso é de proceder, devendo ser revogado o despacho recorrido, o 
qual deve ser mandado substituir por outro que reconheça a pretendida redução da coima ou, caso 
assim se não entenda, mandar -se ainda alargar a matéria de facto a fim de que resulte apurado, no-
meadamente, qual foi a data de notificação para pagamento voluntário, para efeitos da aplicação do 
disposto no 31.º n.º 2 do RGIT.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se o pagamento do IRC devido a final, acrescido dos respectivos juros compensa-

tórios liquidados, deve consubstanciar pedido implícito de redução da coima por falta de pagamento 
por conta de IRC.

5 – Na decisão do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso encontram -se fixados 
os seguintes factos:

A) No ano de 2004 a Recorrente efectuou pagamentos por conta de IRC no valor de € 99 997,66 – cf. 
documento de fls. 14;

B) A Recorrente deveria ter efectuado pagamento por conta de IRC no valor de € 53 220,79 até 
ao dia 31/12/2004;

C) Na demonstração de liquidação de IRC referente a 2004 foi apurado o valor a pagar de € 
141 334,72 – cf. fls. 14;

D) A data limite de pagamento voluntário da referida liquidação foi de 12/4/2006 – cfr. fls. 14;
E) A Recorrente efectuou o pagamento da quantia referida em B) em 11/4/2006 – cf. fls. 14;
F) Em 20/12/2006 foi levantado auto de notícia e instaurado à Recorrente processo de contra-

-ordenação pela infracção ao artigo 96.º, n.º 1 a) do Código do IRC, por falta de entrega de pagamento 
por conta relativo ao período de 2004/12, no valor de 53 220,79 Euros, cujo termo de cumprimento 
ocorreu em 31/12/2004 – fls. 4;

G) Notificada para apresentar defesa ou requerer o pagamento voluntário da coima, nada disse 
ou requereu – cf. fls. 6;

H) Por despacho de 30/4/2007, objecto deste recurso, foi -lhe aplicada uma coima de €11 069,93 – cf. 
fls. 8.

6 – Apreciando.
6.1. Do alegado direito à redução da coima
O despacho recorrido, na parte sindicada – a relativa ao pedido subsidiário de redução de coima em 

50% nos termos do artigo 29.º, n.º 1, alínea b) do RGIT, conjugado com o artigo 31.º do RGIT – decidiu 
nos seguintes termos (cfr. despacho recorrido, a fls. 45 dos autos):

«Quanto ao preenchimento dos requisitos para a redução da coima em 50% nos termos do artigo 29.º 
alínea b), conjugado com o artigo 31.º do RGIT, sempre se dirá que também aqui não assiste razão à 
Recorrente, já que as invocadas disposições legais não são aplicáveis ao caso dos autos. As citadas nor-
mas regulam o direito à redução das coimas, regime que se aplica quando a pedido do agente efectuado 
antes da instauração do processo de contra -ordenação, fase que se mostra largamente ultrapassada».

Discorda do decidido a recorrente, alegando que atendendo aos factos dados como provados nas 
alíneas e) e f) do probatório da douta sentença recorrida, verificam -se cumpridos os requisitos dos 
artigos 29 n.º 1 alínea b) e 30.º do RGIT, nomeadamente o n.º 4, na medida em que a entrega da pres-
tação tributária em falta vale como pedido de redução de coima, razão pela qual não foi extemporâneo 
o pedido, ao contrário do doutamente decidido, sendo aplicável ao caso dos autos o direito à redução 
da coima, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 29.º conjugado com o n.º 1 do artigo 31, ambos do 
RGIT, para 5% do imposto em falta, ou seja, 50% de 10% da coima mínima legal prevista no n.º 1 do 
artigo 31º do RGIT (cfr. conclusões D) e E) das suas alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer supra trans-
crito, concluindo no sentido do provimento do recurso ou, caso assim se não entenda, mandar -se ainda 
alargar a matéria de facto a fim de que resulte apurado, nomeadamente, qual foi a data de notificação 
para pagamento voluntário, para efeitos da aplicação do disposto no 31.º n.º 2 do RGIT.

Vejamos, pois.
O direito à redução das coimas abaixo do seu montante mínimo legal, um dos mecanismos pre-

miais aptos a favorecer a reparação do dano causado pela infracção previstos no RGIT, depende em 
regra de um pedido expresso de pagamento da coima feito pelo agente em momento anterior à instau-
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ração do processo de contra -ordenação (cfr. o n.º 1 do artigo 29.º do RGIT), através do qual o agente 
reconhece a prática da infracção e manifesta a sua vontade de regularizar, em curto espaço de tempo 
(15 dias – cfr. o n.º 1 do artigo 30.º do RGIT) a falta cometida. É este “arrependimento activo” que, na 
perspectiva do legislador, justifica que a sanção a aplicar  - a coima  - se vá situar abaixo do montante 
mínimo legalmente previsto, sendo essa redução tanto maior quanto mais cedo seja manifestado esse 
“arrependimento”, desde que cumprido em prazo o pagamento da coima reduzida.

Há, contudo, um caso, em que a lei dispensa o pedido expresso do agente de pagamento da coima 
com redução, ficcionando -o, sendo esse caso o previsto no n.º 4 do artigo 30.º do RGIT, que dispõe: 
«Sempre que nos casos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 29.º a regularização da situação tributária 
do agente não dependa de tributo a liquidar pelos serviços, vale como pedido de redução a entrega da 
prestação tributária ou do documento ou declaração em falta».

Como resulta claramente da letra da lei esta “ficção de pedido de redução”, na expressão feliz 
de JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS em anotação 5 ao citado artigo (cfr. 
Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 4.ª ed., 2010, Lisboa, Áreas Editora, p. 316), apenas 
existe nos casos em que a regularização da situação tributária do agente não dependa de tributo a 
liquidar pelos serviços, situação que não se verifica no caso, como o dos autos, em que são devidos 
juros compensatórios, pois que estes têm natureza tributária, integrando -se na dívida de imposto nos 
termos do n.º 8 do artigo 35.º da Lei Geral Tributária, e são liquidados pelos serviços (neste sentido, 
JORGE LOPES DE SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS, op. cit, p. 316 – nota 5, in fine, ao artigo 30.
º do RGIT e os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 6 de Novembro de 2008, rec. n.º 667/08 e de 4 de 
Fevereiro de 2009, rec. n.º 572/08).

Sendo inaplicável ao caso dos autos o disposto no n.º 4 do artigo 30.º do RGIT, pelas razões supra 
expostas, não pode a recorrente pretender, sem ter formulado pedido expresso nesse sentido, ter direito 
à redução da coima em 50% do mínimo legal, pelo motivo de ter vindo a pagar, em momento anterior ao 
da instauração do processo de contra -ordenação, o IRC que ainda se mostrava devido acrescido dos juros 
compensatórios que lhe foram liquidados, motivo pelo qual o seu recurso está votado ao insucesso.

Improcedem, deste modo, as alegações de recurso.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Taxa de Justiça. Dispensa de Prévio Pagamento.

Sumário:

À luz do estatuído na alínea a) do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais, a 
parte abrangida pela dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça está obrigada 
a liquidar essa taxa no termo do processo, ainda que não tenha decaído, total ou 
parcialmente, na posição que sustentou em juízo ou tenha obtido ganho de causa.

Processo n.º 246/12 -30.
Recorrente: Director de Finanças de Vila Real.
Recorridos: Alfredo José Machado Jorge e Outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. O DIRECTOR DE FINANÇAS DE VILA REAL recorre da decisão proferida pelo Meritíssimo 
Juiz do TAF de Mirandela que, na sequência de pedido de clarificação quanto à sua responsabilidade 
pelo pagamento de taxa de justiça nestes autos de recurso judicial de decisão de avaliação indirecta de 
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rendimentos em sede de IRS interposto por Alfredo José Machado Jorge e Teresinha de Jesus Miranda 
Soares Jorge, determinou ser a mesma devida apesar de essa entidade não ter ficado vencida na acção.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
a) Nas situações em que se verifique dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, de acordo 

com o estatuído na alínea a) do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais (RCP), a parte 
abrangida pela dispensa apenas deverá liquidar taxa de justiça no termo do processo e, somente, nas 
situações em que tenha decaído, total ou parcialmente, na posição que sustentou em juízo.

b) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie 
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos 
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso.

c) Isto sem prejuízo, obviamente, de a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, no 
pagamento das custas processuais (onde a taxa de justiça se inclui  - cf. artigo 44%º, n.º 1 do Código de 
Processo Civil (CPC) e artigo 3º n.º 1 do RCP, que sejam da sua responsabilidade.

d) Nesse exacto sentido, a lei não consagra uma isenção mas um mero adiamento do momento 
em que o pagamento deve ocorrer.

e) Ou seja, o pagamento de taxa de justiça, enquanto componente das custas processuais, só deverá 
ser efectuado na medida em que tal resulte determinado na decisão que julgue a acção (cfr. artigos 659º, 
n.º 4 e artigo 446º, n.ºs 1 e 2 do CPC).

f) Nos termos que fluem da douta sentença de fls., as custas processuais são da responsabilidade 
do, então, Autor/Recorrente.

g) Não se vislumbra, assim, conformidade legal à exigência pela Secretaria Judicial  - sancionada 
pelo douto despacho ora em crise  - de pagamento de taxa de justiça correspondente ao impulso processual 
(oposição) apresentado de forma a obstaculizar a pretensão formulada pelo, então, Autor/Recorrente.

h) O regulamento de custas processuais não contempla qualquer norma ou disposição legal que 
consagre o pagamento de taxa de justiça em momento posterior ao que se mostra determinado no n.º 1 
do artigo 14º (salvo nas causas que não importem a constituição de mandatário e o acto seja praticado 
directamente pela parte), ou seja, em momento prévio ao da prática do acto processual a ela sujeito.

i) De igual forma, não resulta do aludido diploma legal a possibilidade de qualquer interpretação 
(sistémica ou outra) que determine a obrigatoriedade de pagamento subsequente de taxa de justiça pela 
entidade que dela está (previamente) dispensada, em casos como o dos autos, em que a mesma saiu 
integralmente vendedora, e como tal, absolvida de qualquer responsabilidade por custas.

j) Será, pois, líquido concluir que a parte dispensada de pagamento prévio de taxa de justiça 
apenas deverá proceder ao seu pagamento, enquanto componente das custas processuais, na medida 
em que a tal seja condenada.

k) Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial, 
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador aludidas normas e como tal, deve 
ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao pagamento 
de taxa de justiça.

Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado proce-
dente e, em consequência, ser o douto despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir, 
no caso dos autos, lugar ao pagamento de taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de 

que devia ser concedido provimento ao recurso porquanto «não faz sentido exigir à Administração 
Tributária que apresente qualquer nota referente a custas de parte, em conformidade com o previsto 
no art.º 25.º do RCP, para que não lhe sejam exigíveis custas de cuja taxa de justiça estava dispensada 
de proceder ao prévio pagamento.».

1.4. Por despacho lavrado a fls. 124, a Relatora suscitou oficiosamente a questão da eventual inad-
missibilidade legal do presente recurso jurisdicional face à norma contida no artigo 31.º, n.º 5 do Regu-
lamento das Custas Processuais  - que define as regras da alçada e limita o recurso de decisão proferida 
em incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC  - tendo determinado a notificação das 
partes para se pronunciarem, querendo, sobre a questão. Ao que respondeu o Recorrente, defendendo 
que a questão suscitada não deve ser enquadrada no apontado normativo legal – cfr. fls. 129.

1.5. Colhidos vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Apesar de a decisão recorrida não conter, de forma autónoma e individualizada, a matéria de 

facto provada, dela resulta que foi considerada a seguinte factualidade
a) O Director de Finanças de Vila Real apresentou oposição ao recurso judicial apresentado por 

Alfredo José Machado Jorge e Teresinha de Jesus Miranda Soares Jorge contra a decisão de avaliação 
indirecta dos seus rendimento em sede de IRS, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 89.º -A da Lei 
Geral Tributária, não tendo nessa altura autoliquida taxa de justiça de acordo com o previsto na alínea a) 
do artigo 15º do RCP, onde se estatui que o Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que 
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personalizados, no caso de demandar ou ser demandado nos tribunais administrativos ou tributários, 
fica dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça.

b) Na decisão de rejeição desse recurso, foram os recorrentes condenados como responsáveis 
pelas custas processuais.

c) Após trânsito dessa decisão foi elaborada em 17/01/2011 pela Secretaria a conta de custas e 
notificadas ambas as partes para, querendo, dela reclamarem e em simultâneo, foi notificado o Director 
de Finanças de Vila Real «para no prazo de dez dias, efectuar o pagamento da Taxa de Justiça do impulso 
processual no montante de 357,00, dispensado de o fazer nos termos do art.º 15.º do Regulamento das 
Custas Processuais.».

d) Em 15/06/2011 o Director de Finanças de Vila Real dirigiu ao Juiz requerimento a solicitar a 
clarificação da situação quanto à sua notificação para pagamento da taxa de justiça, defendendo, em 
suma, que «nas situações em que se verifique dispensa de pagamento prévio, a parte abrangida pela 
dispensa apenas deverá liquidar taxa de justiça/custas processuais, no termo do processo e nas situações 
em que tenha decaído, total ou parcialmente, a posição que sustentou em juízo. Ou seja, o pagamento 
de taxa de justiça, enquanto componente das custas processuais, só deverá ser efectuado na medida em 
que tal resulte determinado na decisão que julgue a acção (artigo 446º, nºs 1 e 2 do CPC).»

e) Por decisão proferida a fls. 104, o Meritíssimo Juiz, ancorado no parecer do Ministério Público, 
julgou que a Taxa de Justiça exigida pela Secretaria na aludida notificação era devida.

3. O objecto do presente recurso jurisdicional é o despacho que, na sequência de pedido de clari-
ficação pelo Director de Finanças de Vila Real quanto à sua responsabilidade pelo pagamento de taxa 
de justiça nestes autos de recurso judicial da decisão de avaliação indirecta de rendimentos em sede de 
IRS interposto por Alfredo José Machado Jorge e Teresinha de Jesus Miranda Soares Jorge, sancionou 
o procedimento da Secretaria Judicial e determinou ser devido o pagamento dessa taxa de justiça apesar 
de esta entidade não ter ficado vencida na acção.

O Recorrente discorda do assim decidido, advogando que do itinerário legal apontado na decisão 
recorrida – que acolhe e remete para o parecer emitido pelo MºPº – não resulta qualquer previsão sus-
ceptível de alicerçar a prolatada determinação de pagamento de taxa de justiça num momento posterior 
à sentença final quando a parte que obteve ganho de causa. Na sua perspectiva, é imponderado que a 
leitura conjugada do disposto nos artigos 38.º, 15.º, alínea a), e 6.º, n.º 1, do Regulamento das Custas 
Processuais (doravante RCP), conduza, sem mais, à necessidade de pagamento de taxa de justiça, em 
momento posterior à sentença final, por parte das entidades que, obtendo ganho de causa, se encontra-
vam dispensadas de pagamento prévio nos termos do aludido artigo 15.º.

A questão a resolver resume -se, assim, a saber se nas situações em que se verifica dispensa de 
pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º do RCP, a parte 
que goza desse benefício terá ou não que liquidar taxa de justiça no final da acção nas situações em 
que obtenha ganho de causa.

Vejamos.
Antes de mais, cumpre salientar que, ao contrário do que a Relatora havia propendido a consi-

derar inicialmente e que a levou a prolatar o despacho de fls. 124, a questão suscitada nos autos não 
se enquadra no artigo 31.º do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 5, 
que define as regras da alçada e limita o recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da 
conta a valores superiores a 50 UC.

Desde logo, porque não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação 
ou correcção de qualquer erro material de que a mesma padecesse. Apesar de a notificação ao Director 
de Finanças, ora Recorrente, para pagamento da taxa de justiça ter sido realizada oficiosamente pela 
Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da conta de custas elaborada nos autos, o que 
está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado 
por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse pagamento, 
julgou ser o mesmo devido.

Tendo em conta que o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 60.000,00, 
superior, portanto, à alçada do Tribunal que a proferiu (1), não ocorre o aventado obstáculo à admissi-
bilidade do recurso.

Posto isto, importa referir que os presentes autos se iniciaram no mês de Julho do ano de 2009, 
sendo -lhes, por isso, aplicável o regime de custas processuais aprovado pelo Dec.Lei n.º 34/2008, de 
26 de Fevereiro e consubstanciado no Regulamento das Custas Processuais – cf. artigos 26.º e 27.º.

Tal Regulamento é, por força do disposto no seu artigo 2.º, aplicável aos processos que correm 
termos nos tribunais administrativos e fiscais, sendo a taxa de justiça, nos termos que decorrem do seu 
artigo 13º n.º 1, paga nos termos fixados no Código de Processo Civil (CPC). E, sobre a matéria, estatui 
o artigo 447.º -A do CPC que «A taxa de justiça é paga pela parte que demande na qualidade de autor 
ou réu, exequente ou executado, recorrente e recorrido, nos termos do disposto no Regulamento das 
Custas Processuais.».
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Por seu turno, o artigo 64.º do RCP dispõe que «A taxa de justiça corresponde ao montante devido 
pelo impulso processual do interessado e é fixada em função do valor e complexidade da causa de 
acordo com o presente regulamento (...)», sendo «paga integralmente e de uma só vez por cada parte 
ou sujeito processual» – artigo 13.º n.º 2 do RCP – devendo o seu pagamento ocorrer, por regra, «até 
ao momento da prática do acto processual a ela sujeito» – n.º 1 do artigo 14º do RCP.

No caso dos autos, o demandado, ora Recorrente, é um representante da Direcção Geral dos 
Impostos, entidade que, por sua vez, é um serviço da administração directa do Estado, integrado 
hierarquicamente no Ministério das Finanças e da Administração Pública (cf. alínea f) do art.º 4.º do 
DL n.º 205/2006, de 27 de Outubro e art.º 1.º n.º 1 do DL n.º 81/2007 de 29 de Março), encontrando-
-se, como tal, dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no artigo 15.º, 
alínea a), do RCP.

Esta dispensa permite que a parte que dela beneficia pratique os actos processuais devidos sem 
necessidade de prévio pagamento dos montantes que, nos termos do Regulamento de Custas, se mos-
tram devidos pelo impulso processual, pelo que, só a final, no termo do processo, irá pagar a taxa de 
justiça devida por esse impulso. Por conseguinte, o pagamento será realizado no termo do processo, 
independentemente de a parte beneficiada ter decaído, total ou parcialmente, na posição que sustentou 
em juízo, ou de ter obtido ganho de causa, pois que não está em causa uma isenção de custas mas uma 
mera dispensa de prévio pagamento da taxa de justiça que é sempre devida pelo impulso processual, 
com o consequente diferimento ou adiamento do momento para o respectivo pagamento.

Ou seja, ao contrário do que é sustentado pelo Recorrente, o pagamento de taxa de justiça não é 
apenas efectuado na medida em que tal resulte de uma condenação em custas na decisão que julgue 
a acção. Se nessa decisão não for condenado em custas, terá, ainda assim, de proceder ao pagamento 
da taxa de justiça devida, embora deva pedir o seu reembolso à parte que foi condenada nas custas, 
sob pedido de reembolso de custas de parte, em conformidade com o estatuído nos artigos 25.º e 26.º 
do RCP.

É esta, aliás, a doutrina que resulta do ofício circulado n.º 39/2001, de 6 de Junho de 2011, da 
Direcção Geral da Administração da Justiça, seguida pela generalidade dos Tribunais Tributários, onde 
se deixou explicado o seguinte:

«Constatando -se as dificuldades sentidas nas secretarias, no que respeita aos procedimentos a 
adoptar face ao art.º 30º da Portaria n.º 419 -A/2009, de 17 de Abril, e a compatibilização do momento 
de pagamento da taxa de justiça com o prazo para exigir as custas de parte, pela Fazenda Pública e 
demais entidades dispensadas a que se refere a alínea a) do art.º 15º do RCP, determina -se no sentido 
da uniformização de procedimentos o seguinte:

1. Com a notificação da decisão que ponha termo ao processo a secretaria remete às partes, prefe-
rencialmente por via electrónica, uma nota descritiva com indicação das quantias efectivamente pagas 
a título de taxa de justiça e encargos, n.º 2 do art.º 30º, da Portaria n.º 419 -A/2009, de 17 de Abril;

2. A nota descritiva, obtêm -se por operação de digitalização do extrato do processo, procedimento 
a realizar no programa informático SICJ – Sistema Informático de Custas Judiciais;

3. Quando haja lugar ao pagamento da taxa de justiça pela Fazenda Pública ou qualquer entidade 
dispensada a que se refere a alínea a) do art.º 15º do RCP, nos casos de vencimento da acção e no sen-
tido de compatibilização do momento de pagamento da taxa com o prazo de exercício do direito de 
recebimento de custas de parte, deve a secretaria com a notificação da sentença, fazê -lo também para 
o pagamento da taxa devida enviando o respectivo Documento Único de Cobrança, para o efeito.».

No caso vertente, o Director de Finanças deduziu oposição ao recurso judicial, tendo, assim, 
desenvolvido um impulso processual sujeito de forma inevitável ao pagamento de taxa de justiça, cujo 
pagamento ficou diferido para momento ulterior, isto é, para o final da acção.

Falece, pois, razão ao recorrente, sendo de manter a decisão recorrida que sancionou o procedi-
mento da Secretaria Judicial do Tribunal “a quo”.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado.

(1) A alçada dos tribunais tributários de 1ª instância é de ¼ da alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância (nº 2 do art. 6º 
do ETAF de 2002) – cfr. para os processos de impugnação judicial e de execução fiscal o n.º 4 do art. 280º do CPPT – sendo 
que a alçada dos tribunais de judiciais de 1ª instância em processo civil foi fixada em 5.000,00 Euros pelo n.º 1 do art. 24º 
da LOFTJ (Lei n.º 3/99, de 13/1, na redacção do DL n.º 303/2007, de 24/8), a que corresponde o art. 31º, n.º 1, na LOFTJ de 
2008 (Lei n.º 52/2008, de 28/8), mas só se aplica a processos iniciados após a sua entrada em vigor, em 1/1/2008 (arts. 11º e 
12º deste DL). Para os processos iniciados até 31/12/2007, continua a vigorar a alçada de 3.740,98 Euros, fixada pelo n.º 1 do 
art. 24º da Lei n.º 3/99, na redacção dada pelo DL n.º 323/2001, de 17/12. 
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 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Imposto municipal sobre imóveis. 2ª Avaliação. Fixação do valor patrimonial. Valor 
de mercado. Concurso público. Preço de adjudicação.

Sumário:

 I — O facto de a nova redacção do artigo 76.º do CIMI ter entrado em vigor apenas 
no dia 1 de Janeiro de 2009 não constitui obstáculo à sua aplicabilidade a uma 
segunda avaliação, ocorrida em 21 de Dezembro de 2009, e requerida com funda-
mento de que o valor patrimonial atribuído na primeira avaliação não havia tido 
em conta o valor real de mercado do prédio urbano, pois que a norma em causa, 
relativa à segunda avaliação de prédios urbanos (cfr. a epígrafe do artigo 76.º do 
Código do IMI) é de cariz procedimental e, por conseguinte, de aplicação imediata, 
a menos que tal aplicação prejudique garantias, direitos e interesses legítimos 
dos contribuintes (cfr. o n.º 3 do artigo 12.º da LGT), o que não ocorre no caso.

 II — A transacção ocorrida no âmbito de um concurso público constitui um fenómeno 
único e irrepetível, sem padrão de referência, tendo sobretudo em conta a finali-
dade específica que presidiu à adjudicação do imóvel no âmbito de um concurso, 
pelo que, não sendo possível repetir a transacção para se poder concluir se há 
desfasamento entre o valor de mercado do imóvel e o preço, o valor de mercado 
do imóvel há -de corresponder ao preço da adjudicação.

 III — Só não será assim se se demonstrar que há razões concretas, objectivas, para se 
concluir que o preço da adjudicação está falseado, cabendo à recorrente aduzir 
e trazer aos autos provas demonstrativas do contrário, não bastando para esse 
efeito a alegação genérica de que no âmbito do concurso o preço não ser o único 
factor a ter em conta e daí não poder corresponder ao valor de mercado do imóvel.

 IV — Do disposto no n.º 4 do artigo 76.º do CIMI resulta que o novo valor patrimonial 
tributário fixado em resultado da segunda avaliação com fundamento na distorção 
entre o valor patrimonial e o valor de mercado apenas releva para efeitos de IRS, 
IRC e IMT.

Processo n.º 301/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: 8.ª Avenida — Centro Comercial, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
1. A Sociedade Comercial 8ª Avenida – Centro Comercial, S. A., identificada nos autos, deduziu 

impugnação judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, da avaliação do terreno para cons-
trução inscrito na matriz predial urbana sob o artigo provisório 6560 (P -6560), ao qual foi atribuído o 
valor patrimonial tributário de € 7.115.970,00, que foi julgada procedente.

2. Inconformado com tal decisão, veio a Fazenda Pública interpor recurso para o TCA Norte, 
apresentando as seguintes conclusões das suas alegações:

A. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que considerou procedente a impugna-
ção judicial deduzida por 8ª Avenida — Centro Comercial, S.A., visando atingir o valor patrimonial 
tributário atribuído ao artigo provisório P -6560.

B. O objecto do presente recurso prende -se com a decisão de que o valor da avaliação do prédio 
não poderia exceder o montante de € 5.910.000,00, por ser esse o valor de mercado, atendendo a que 
se tratou do preço de aquisição do bem no âmbito de um concurso público.

C. A douta sentença padece de erros de julgamento de facto e de direito, os quais acabam por 
inquinar toda a decisão dado que, com base em factos dados como provados, extraiu uma conclusão 
não alicerçada nos meios probatórios trazidos aos autos.

D. Partindo de factos dados como provados (“2. O preço de aquisição referida em 1) foi de 
€ 5.910.000,00 (cinco milhões e novecentos e dez mil euros) e foi determinado segundo as condições 
do concurso público aprovadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de São João da Ma-
deira” e “15. No requerimento de segunda avaliação, a Impugnante alegou que o valor patrimonial 
tributário atribuído na primeira avaliação não teve em conta o real valor de mercado do prédio urbano”), 
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limitou -se a concluir que “precisamente por ter sido vendido por concurso público e como tal, existir 
uma possível enorme quantidade de interessados livremente a apresentarem ofertas de compra, tendo 
sido transaccionado pelo supra valor, entende o Tribunal que se deveria ter considerado como valor de 
mercado, o referido montante de e 5.910.000,00”.

E. O valor de mercado referido no n.º 4 do artigo 76.º do Código do IMI não é determinado de 
forma discricionária ou arbitrária.

F. Nos casos de distorção, o VPT terá de ser fixado por aplicação do método comparativo dos 
valores do mercado (artigo 46.º n.º 3 do CIMI), pelo que este não pode ser achado de uma forma em-
pírica, baseada no senso comum ou nas regras da experiência.

G. O valor de mercado, correspondendo ao preço praticado numa transacção, pressupondo que 
o comprador e o vendedor actuaram com informação plena e completa do produto e das condições do 
mercado, não actuaram forçados e não existe coacção em comprar e vender, ambos dispõem de tempo 
para a realização da transacção e o pagamento é efectuado em dinheiro ou equivalente, distingue -se 
do preço de mercado.

H. O valor da adjudicação de um prédio no âmbito de um concurso público não reflecte necessa-
riamente o seu valor de mercado, dado que, para a aceitação das propostas por parte da entidade adjudi-
cante, não é unicamente levado em linha de conta o elemento preço, mas uma multiplicidade de factores 
— a capacidade comercial do comprador, as soluções arquitectónicas, o preço e o elemento temporal.

I. A douta sentença labora em erro de julgamento de direito, ao aplicar o n.º 4 do artigo 76.º do 
Código do IMI ao caso sub judíce.

J. Na verdade, para efeitos do valor patrimonial de IMI, a obtenção do referido valor de mercado não 
tem qualquer relevância, pelo que não poderia o douto Tribunal recorrido aplicar aquela norma, fundando 
na mesma a sua decisão ora posta em crise (cfr. Ac. do STA, de 25 -05 -2011, proc. n.º 0239/11)

K. Por conseguinte, deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a douta 
decisão judicial, por padecer a mesma de um erro de julgamento de facto e de direito, por violação 
dos artigos 76.º n.º 4, 46.º n.º 3 e 45º, todos do Código do IMI, devendo aquela primeira norma ser 
interpretada e aplicada no sentido de que o valor de mercado não tem qualquer relevância para efeitos 
de IMI, assim se fazendo JUSTIÇA.

3. Notificada das alegações da Fazenda Pública, a Sociedade Comercial 8ª Avenida – Centro 
Comercial, S. A., veio produzir contra -alegações, das quais se extraem as conclusões:

“i. O procedimento de segunda avaliação, previsto no artigo 76. do CIMI, encontra -se legalmente 
previsto, não meramente para aplicar fórmulas matemáticas, mas para introduzir os necessários facto-
res de correcção e ajustamento quando dessas fórmulas resultem valores desajustados aos valores de 
mercado do imóvel — como é manifestamente o caso dos autos.

ii. No caso em apreço, existem dados que evidenciam, objectiva e ostensivamente, esse desajus-
tamento, porquanto, como resulta dos autos, o prédio foi adquirido no âmbito de um concurso público 
pelo valor de €5.910.000.00 e, em sede de segunda avaliação, foi atribuído ao mesmo imóvel o valor 
patrimonial tributário (VPT) de €7.115.970,00.

iii. Por via da regra 16ª. do nº. 4 do artigo 12º. do CIMT, o legislador veio afastar, para diversas 
situações, a regra geral de determinação do valor tributável para efeitos de IMT prevista no nº. 1 do 
artigo 12º. do CIMT, determinando que no caso dos bens adquiridos ao Estado ou às Autarquias Locais, 
o valor tributável para efeitos de IMT é o “preço constante do acto ou contrato”.

iv. Se para efeitos de IMT e igualmente para efeitos de Imposto do Selo (nº. 4 do artigo 9º do 
respectivo código), no caso de bens adquiridos ao Estado ou às Autarquias Locais, o próprio legisla-
dor confirma como verdadeiro e inquestionável o preço constante do contrato, sendo esse o valor que 
corresponde o valor tributável para efeitos daqueles impostos, também para efeitos de IMI terá que 
ser reconhecido esse valor como o valor patrimonial tributável do terreno  - pela simples razão de que, 
num e noutro caso, se trata da mesma realidade económica e jurídica.

v. Senão decisivamente, o preço de compra e venda, quando for (e é o caso) manifestamente inferior 
ao VPT, deve, ao menos, ser considerado e levado em linha de conta, na determinação do valor do imóvel.

vi. Após as alterações legislativas do artigo 76º. do CIMI que entraram em vigor em 01.01.2009, 
o procedimento de segunda avaliação passou a consagrar dois regimes distintos:

 - um, efectuado ao abrigo do nº. 1 do artigo 76º, a utilizar quando estiverem em causa a alte-
ração/correcção dos elementos declarados ou dos factores dos parâmetros usados para o cálculo do 
VPT, método que, no entender da Recorrida, não corresponde a uma verdadeira segunda avaliação, na 
medida em que se trata de uma mera correcção de factores multiplicativos que foram declarados pelo 
contribuinte ou corrigidos pelos peritos avaliadores, não se justificando o recurso a peritos especiali-
zados para esse efeito; e,

 - outro, efectuado ao abrigo do nº. 5 do artigo 76º., a utilizar quando, não obstante não se verifiquem 
incorrecções ao nível dos factores multiplicativos da fórmula, o VPT apurado por essa via se desvie, 
para mais ou para menos, em pelo menos 15%, face ao valor de mercado — esta sim, uma verdadeira 
segunda avaliação, digna dessa designação, em que se torna imprescindível a análise do processo por 
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especialistas na área da avaliação de imóveis e justificando a formação de uma comissão com poderes 
para fixar os VPT’s.

vii. No caso em análise, a Recorrida fundamentou o seu pedido de segunda avaliação na distorção 
entre o VPT e o valor de mercado.

viii. Sendo certo que o VPT é fixado de acordo com os “critérios objectivos” fixados nos artigos 38º. 
e seguintes do Código do IMI, desde a entrada em vigor da Lei nº. 64 -A/2008, de 31 de Dezembro 
que se permite que, quando a aplicação daqueles critérios conduza à fixação de um valor patrimonial 
tributário que se apresente distorcido relativamente ao valor normal de mercado, o valor patrimonial 
tributário dos terrenos para construção possa ser fixado por aplicação do método comparativo dos 
valores de mercado (1).

ix. Como ressuma da sentença sob recurso, o facto de a nova redacção do artigo 76º do Código 
do IMI apenas ter entrado em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009, não constitui obstáculo à sua aplica-
bilidade à segunda avaliação, uma vez que se trata de norma de cariz procedimental, e, portanto, é de 
aplicação imediata  - a menos que tal aplicação prejudique garantias, direitos e interesses legítimos dos 
Contribuintes (2), o que no caso não ocorre.

x. Bem andou o Tribunal a quo, portanto, ao decidir como decidiu, sendo esse, aliás, o entendi-
mento da nossa Jurisprudência Superior (3).

xi. O Tribunal a quo julgou a impugnação procedente, por violação do disposto no artigo 76. n.º 4 
do CIMI, e, desse modo, absteve -se de conhecer os demais vícios invocados — o que, agora, impõe o 
seu conhecimento pelo Tribunal de Recurso (4).

xii. Não se vislumbra em que se baseia a majoração do coeficiente de localização (CI) em 0,85 
na avaliação em apreço, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º CIMI não estabelece tal coe-
ficiente para determinação do VPT de terrenos para construção.

xiii. Aliás, a não ser assim, verificar -se -ia uma dupla ponderação do factor “localização”, uma vez 
que a mesma já é considerada em 22% da percentagem do valor do terreno de implantação — como 
resulta claro da concatenação entre o disposto no artigo 45.º n.º 2 e 3, e artigo 42.º n.º 3 CIMI.

xiv. Também não se vislumbra em que se baseia a majoração do coeficiente de afectação (Ca) em 
1,20, tendo em conta que o artigo 45.º CIMI não estabelece tal coeficiente para determinação do VPT 
de terrenos para construção, como se não entende em que se baseia a majoração do coeficiente de qua-
lidade e conforto (Cq) em 1,00, tendo em conta que, como referido, o artigo 45.º CIMI não estabelece 
tal coeficiente para os terrenos para construção.

xv. É entendimento da nossa Jurisprudência Superior que:
«Na determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção há que observar o 

disposto no artigo 452 do Código do lMl, não havendo lugar à consideração de coeficientes de afectação 
(ca) e de qualidade e conforto (Cq).» (5).

xvi. Nos termos do artigo 40.º -A do CIMI (por remissão do artigo 45º n.ºs 1 e 2 do CIMI, a ava-
liação deveria ter respeitado o coeficiente de ajustamento de áreas aí previsto (Caj).

xvii. Ao assim não ter sucedido, constata -se que a avaliação em causa incorreu em errónea quan-
tificação da matéria tributável, por violação, nomeadamente, do disposto nos artigos 40.º -A, 42.º, 45.º 
e 76.º CIMI — o que, como violação de lei, acarreta a sua anulabilidade.

xviii. A reunião e deliberação da comissão de avaliação que interveio na segunda avaliação não 
obedeceu às formalidades legais prescritas nos artigos 74º n.º 3 e 76. n.º 2 do CIMI.

xix. Nos termos da lei, o perito vogal das Finanças e o representante da Recorrida, deveriam, 
cada um, ter emitido o respectivo laudo, limitando - se, o perito regional presidente, a emitir voto de 
desempate, “devendo conformar -se com um dos laudos” (6), sendo que “O presidente da comissão de 
avaliação não participa na primeira votação, conjuntamente com os dois vogais” (7).

xx. Só nas avaliações em que intervêm simultaneamente alienante e adquirente, ou os seus re-
presentantes, é que o perito regional que presidir à avaliação tem direito a voto e, em caso de empate, 
a voto de qualidade, conforme dispõe o artigo 76º n.º 5 do CIMI — pelo que, in casu, não pode ter -se 
por legalmente constituída a “comissão de avaliação” a quem competia proceder à segunda avaliação, 
conforme previsto no artigo 76.º n.º 2 do CIMI.

xxi. Nos termos do disposto no artigo 45º CIMI, o VPT dos terrenos para construção corresponde 
ao somatório do valor da área de implantação do edifício a construir, com o valor do terreno adjacente 
à implantação, pelo que, à falta de fundamentação, não se entende em que se baseia a majoração do 
coeficiente de localização em 0,85, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º CIMI não estabelece 
tal coeficiente para os terrenos para construção.

xxii. À falta de fundamentação, também não se entende em que se baseia a majoração do coe-
ficiente de afectação em 1,20, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º CIMI não estabelece 
tal coeficiente para os terrenos para construção, como se não entende em que se baseia a majoração 
do coeficiente de qualidade e conforto (Cq) em 1,00, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º 
CIMI não estabelece tal coeficiente para os terrenos para construção.
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xxiii. À míngua de fundamentação nesse sentido, não se percebe por que motivo o VPT do terreno 
para construção em causa foi determinado de acordo com as regras aplicáveis a outros tipos de imóveis.

xxiv. Embora situado dentro dos limites legais, entre 0,4 e 2, definidos no artigo 42.º n.º 1 do 
CIMI, não foram explicitados pela Administração Fiscal (AF) quaisquer critérios, dentro dos elenca-
dos nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, que terão conduzido à concreta fixação do Cl 
(coeficiente de localização) em 0,85 o mesmo sucedendo relativamente à Portaria n.º 1119/2009 de 
30.09 que, alegadamente, fixa os coeficientes de localização, e estabelece um Cl mínimo de 0,70 e um 
Cl máximo de 1,40.

xxv. Ao contrário do referido na douta sentença sob recurso, nada existe, no termo de avaliação. 
que permita à Recorrente — ou a qualquer outro Contribuinte colocado na sua posição — perceber 
qual ou quais das características do imóvel foram consideradas, e em que medida, para a determinação 
do coeficiente de localização de 0,85.

xxvi. É que, como resulta da lei, se na fixação do coeficiente de localização, é necessário ter em 
conta, nomeadamente, as características de acessibilidade, proximidade de equipamentos sociais, a 
existência de serviços públicos de transportes e a localização em zona de elevado valor imobiliário, ao 
Contribuinte, como destinatário do acto avaliativo — que tem impacto na sua esfera jurídica tributária 
 - tem de ser dado a conhecer de que modo esse coeficiente foi determinado.

xxvii. O n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, ao referir os elementos que contribuem, ou podem contribuir, 
para a fixação do coeficiente de localização, o faz de modo MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, ao 
referir que “na fixação do coeficiente de localização, têm -se em consideração, nomeadamente”, pelo 
que carece o Contribuinte de saber quais os factores que em concreto, foram considerados para a fixação 
do concreto coeficiente aplicado, de 0,85.

xxviii. Para a fixação do coeficiente em causa terá sido considerada a acessibilidade ou proximi-
dade de equipamentos sociais? A existência de serviços públicos de transportes? A localização em zona 
de elevado valor imobiliário? Foram todos esses factores conjuntamente, ou só alguns? Ou terão sido 
considerados outros factores? E, nesse caso, quais? Ora, nada disto consta do procedimento de avaliação.

xxix. Na realidade é impossível ao Contribuinte (ou ao Tribunal) saber, com base nos elementos 
constantes dos autos, de que modo foi determinado o coeficiente de localização em 0,85,

xxx. Nos termos do artigo 84.º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), “A fundamentação da ava-
liação contém obrigatoriamente a indicação dos critérios utilizados e a ponderação dos factores que 
influenciaram a determinação do seu resultado” (8).

xxxi. No caso em apreço, a fixação do Cl de 0,85 é perfeitamente insindicável e imperceptível, já 
que não são minimamente descortináveis os motivos pelos quais foi fixado esse coeficiente e não um 
qualquer outro — superior ou inferior.

xxxii. É essa, de resto, a recente Jurisprudência deste Supremo Tribunal (9) que, por lapidar, se 
deixa citada:

«1  - A fundamentação do acto administrativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo de 
acto e as circunstâncias do caso concreto, mas que a fundamentação só é suficiente quando permite a 
um destinatário normal aperceber -se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto 
para proferir a decisão, isto é, quando aquele possa conhecer as razões por que o autor do acto decidiu 
como decidiu e não de forma diferente, de forma a poder desencadear dos mecanismos administrativos 
ou contenciosos de impugnação.

II  - Tendo sido utilizado em actos de avaliação de imóveis determinado coeficiente de localiza-
ção, entre os limites fixados no ponto 1.7 da Portaria n.9 982/2004, os actos só poderão considerar -se 
suficientemente fundamentados se se puder concluir que, com os elementos que lhe foram notificados 
e dos que foram fornecidos através de meios electrónicos e de informação da administração tributária, 
o destinatário a conhecer todos os elementos que foram relevantes para a avaliação.».

xxxiii. «Na verdade, a fixação deste coeficiente FCI1 deve resultar da ponderação de vários fac-
tores, indicados no n.º 3 do art. 42.º, sendo imprescindível para os interessados poderem aperceber -se 
das razões da fixação de um determinado coeficiente, saber como e que cada um deles foi ponderado, 
pois só assim, poderão exercer eficazmente o seu direito de impugnação.

Assim, não tendo sido fornecida ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) 
informação sobre as razões que conduziram a fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os 
actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação.» (10).

xxxiv. Assim sendo, como é, a avaliação em causa padece de falta de fundamentação, em vio-
lação do disposto nos artigos 77º n.º 1 e 2 e 84º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), e 268.º n.º 3 da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) — o que, nos termos do artigo 125º n.º 2 do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), e acarreta a anulabilidade da avaliação.

xxxv. A determinação do valor patrimonial tributário é feita de acordo com os chamados “critérios 
objectivos” previstos no artigo 38.º CIMI, de entre os quais se encontram vários coeficientes  - a saber: 
de afectação, de qualidade e conforto, de vetustez e de localização.
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xxxvi. O Código do IMI, designadamente o n.º 3 do seu art. 42º, não faz qualquer referência 
a “valores correntes de mercado”, mas essa consideração dos valores correntes de mercado é indis-
pensável, pelo facto de ter sido expressamente exigida pela lei de autorização dada ao Governo (Lei 
n.º 26/2003, de 30 de Julho).

xxxvii. A violação dos sobreditos parâmetros, pelo Decreto  - Lei autorizado, configura, pois, uma 
ofensa ao princípio constitucional da repartição de competências, originadora de violação directa da 
Constituição da República Portuguesa  - o que vale por dizer que é organicamente inconstitucional o 
artigo 42º n.º 2 e 3 a), b) e c) do CIMI, por violação do artigo 10.º n.º 1 da respectiva Lei de Autorização 
Legislativa, n.º 26/2003 de 20.07.

xxxviii. Analisada a Portaria aplicável (Portaria n.º 982/2004, de 04.08, com as alterações da 
Portaria n.º 1426/2004, de 25.11, da Portaria n.º 1022/2006, de 20.09 e da Portaria n.º 1119/2009 de 
30.09), constata -se que esta não especifica os “zonamentos e respectivos coeficientes de localização” 
— estabelecendo, no seu n.º 3, que os mesmos “são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo 
ser consultados por qualquer interessado e em qualquer serviço de finanças.”.

xxxix. Ou seja, os coeficientes CONCRETAMENTE UTILIZADOS não estão FIXADOS na 
lei, apenas constando de Portaria os coeficientes mínimos e máximos, pelo que tais CONCRETOS 
COEFICIENTES apenas serão conhecidos (e, portanto, fixados) aquando da sua “publicação” no site 
das finanças, não estando publicados em Diário da República.

xl. Consultado o referido “site”, verifica -se que em nenhum lugar constam as “características” 
que terão fundamentado a fixação do concreto Cl atribuídos a cada um dos “zonamentos” dentro dos 
diferentes municípios, atenta a diferente destinação das edificações (11), não estando explicitado, em 
lugar algum, se foram, e em que medida foram, atendidas as ditas características elencadas, exempli-
ficativamente, em a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 42º do CIMI

xli. Analisado o Anexo 1 da Portaria n.º 1119/2009, constata -se que o mesmo apenas estabelece, 
quanto aos coeficientes de localização, apenas os seus mínimos e máximos, e não os concretos coefi-
cientes a aplicar nas avaliações  - como é o caso do concreto coeficiente de 0.85. aplicado na avaliação 
em causa.

xlii. Assim, não existe qualquer Portaria do Ministro das Finanças a aprovar os concretos coefi-
cientes de localização, sendo que esse concreto coeficiente a aplicar no acto avaliativo, entre aqueles 
mínimo e máximo, apenas será conhecido (e, portanto, determinado) aquando da sua “publicação” no 
site das Finanças.

xliii. A ser assim, tal significa, simultaneamente, que os concretos coeficientes não estão publicados 
em Diário da República, e que os concretos coeficientes não são fixados em diploma com força de lei.

xliv. Em matérias de incidência tributária, como é o caso (determinação do valor objecto de tri-
butação, em sede de IMI), vigora o princípio constitucional da legalidade e tipicidade, e da reserva de 
lei formal (12), e as normas sobre tais matérias estão subordinadas a publicação em jornal oficial, sob 
pena de ineficácia jurídica e consequente falta de obrigatoriedade geral e abstracta (13).

xlv. Por conseguinte, a definição do VPT mediante parâmetros e coeficientes determinados e 
publicados de outra forma que não a legalmente prevista  - em Diário da República, e sob a forma de 
Lei em sentido formal e material  - viola os referidos princípios e normas legais e constitucionais.

xlvi. Em particular, a Portaria n.º 1119/2009, no seu ponto 3º  - quando remete para o site do 
Ministério das Finanças ou para os Serviços de Finanças locais, a publicação de alguns parâmetros 
de avaliação, como é o caso do Cl — mais não faz senão determinar a criação de regras legais através 
de um procedimento ad hoc e ilegal, tendo em conta que não se trata apenas da publicação de tais 
parâmetros, dado que a essa publicação não antecede qualquer acto legislativo, em sentido formal ou 
material, a definir, em concreto, os coeficientes a ser “publicados”.

xlvii. Nos termos do artigo 112º n.º 1 da CRP apenas «São actos legislativos as leis, os decretos-
-leis e os decretos legislativos regionais», sendo que, de acordo com o n.9 5 do mesmo comando 
constitucional «Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou conferir a actos de 
outra natureza o poder de, com eficácia externa, o poder de interpretar, integrar, modificar, suspender 
ou revogar qualquer um dos seus preceitos.» (14).

xlviii. Não existe qualquer norma legal que permita afastar a obrigatoriedade de publicação no 
Diário da República dos concretos coeficientes em causa, e o D.L. n.º 287/2003 de 12.11, que aprovou 
o Código do IMI, não estabeleceu qualquer regime especial — e se o fizesse seria ilegal — susceptível 
de afastar as regras de publicação dos diplomas legais.

xlix. O artigo 1.º n.º 1 da Lei n.º 74/98 de 11/11, que estabelece o regime de publicação, identi-
ficação e formulário dos diplomas legais, estatui que «A eficácia jurídica dos actos a que se refere a 
presente lei depende da publicação.» (15), dispondo o artigo 3º n.º 3 alínea b) do mesmo diploma que 
as Portarias são objecto de publicação na parte B da 1ª série do Diário da República.

I. No caso em apreço, resulta do preâmbulo da Portaria n.º 1119/2009, que a mesma «(...) destina -se 
a aprovar e a dar publicidade à actualização do zonamento com a introdução de zonas homogéneas do 
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zonamento e à diminuição de alguns dos coeficientes de localização e da percentagem a que se refere 
o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e as áreas da sua aplicação.» (16).

li. Em sentido contrário, é forçoso concluir que a referida Portaria não aprova, não estabelece e, 
portanto, não pode dar publicidade nem ao “zonamento”, nem às “zonas homogéneas” do mesmo, nem, 
tampouco, ao coeficiente de localização CONCRETAMENTE UTILIZADOS PARA DETERMINAR 
O VPT EM CAUSA.

I. Constata -se, pois, que a avaliação em causa foi efectuada com base em coeficientes que não 
têm assento na lei, sendo que em matéria de incidência tributária  - como é o caso, uma vez que se 
cuida de determinar o valor objecto de tributação em sede de IMI  - vigora o princípio constitucional 
da legalidade e tipicidade, e da reserva de lei formal.

II. A definição do VPT mediante parâmetros e coeficientes determinados e publicados de outra 
forma que não a legalmente prevista (em Diário da República e sob a forma de Lei em sentido formal 
e material), viola o disposto nos artigos 103º n.º 1 e 2, 165 n.º 1 i) e 198. n.º 1 b) da CRP.

III. Devem ter -se como materialmente inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 103º 
n.º 2, 119º n.º 1 h), 165º n.º 1 i) e 198.º n.º 1 b) da CRP, os artigos 42º. e 62º. CIMI, quando interpretados 
no sentido de que não é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos mesmos referidos, e 
o concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios neles localizados.

TERMOS EM QUE, com a improcedência do presente recurso, deve a Douta sentença recorrida 
ser mantida nos seus precisos termos, assim se cumprindo a Lei e se fazendo JUSTIÇA!

4. Por Acórdão do TCAN foi decidido julgar aquele Tribunal incompetente em razão da hierarquia 
para conhecer do recurso, declarando competente, para tal efeito, o Supremo Tribunal Administrativo, 
pelo que foi ordenada a remessa dos autos ao STA.

5. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, pronunciou -se no sentido de 
o recurso ser de improceder.

6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. FUNDAMENTOS
1.DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte matéria de facto:
“1. A 07 de Abril de 2006, a Impugnante “8ª Avenida — Centro Comercial, S.A” adquiriu ao 

Município de São João da Madeira a propriedade sobre o prédio urbano P 6560 da freguesia e concelho 
de São João da Madeira, correspondente a um lote de terreno para construção urbana;

2. O preço da aquisição da aquisição referida em 1) foi de € 5.910.000,00 (cinco milhões e nove-
centos e dez mil euros) e foi determinado segundo as condições do concurso público aprovadas pela 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal de São João da Madeira;

3. A 07 de Março de 2006, o Município de São João da Madeira apresentou a declaração modelo 
1 de IMI, com vista a inscrever o referido artigo na matriz;

4. Da declaração referida em 3), resultou o valor patrimonial tributável de € 7.115.970,00 (sete 
milhões e cento e quinze mil e novecentos e setenta euros);

5. O valor patrimonial referido em 4), apenas foi notificado ao Município de São João da Madeira;
6. A matriz foi actualizada a 02 de Julho de 2007, dando origem à liquidação adicional de IMT 

nº2006 1284082, no valor de €78.388,05 (setenta e oito mil e trezentos e oitenta e oito euros e cinco 
cêntimos);

7. A liquidação adicional de IMT referido em 6) foi anulada por falta de notificação da Impugnante;
8. A 15 de Maio de 2008 a Impugnante foi notificada do valor patrimonial atribuído ao prédio 

urbano referido em 1)
9. A 26 de Maio de 2008, a Impugnante requereu a 2ª avaliação do artigo urbano referido em 1);
10. A comissão de peritos avaliadores, constituída para o procedimento de segunda avaliação, 

reuniu a 21 de Dezembro de 2009;
11. Consta do Termo de avaliação datado de 21 de Dezembro de 2009 “(...) o avaliaram, com a 

inteira observância de todas as formalidades legais (dentro das limitações informáticas com que esta 
comissão se deparou), conforme esta descrito na ficha de avaliação n.º 2970760 do prédio com o ar-
tigo 6560, freguesia de São João da Madeira.”

12. Consta do Termo de Avaliação, em declaração do perito da parte “eu, João Paulo do Nasci-
mento Pereira da Silva, constatei que existe uma impossibilidade objectiva no sistema informático, 
impossibilitando a aplicação da última parte do n.º 4 do artigo 76º do CIMI e da regra 16º do artigo 12º 
do CIMT não se dando por isso cumprimento à lei e à vinculação da Comissão às normas referidas, 
mantendo -se os parâmetros da fórmula do artigo 38º do CIMI”;

13. Foi mantido o valor patrimonial tributário atribuído ao prédio em sede de primeira avaliação;
14. Foi fixado o valor de € 5.910.000,00 (cinco milhões e novecentos e dez mil euros) para efeitos 

de IMT;
15. No requerimento de segunda avaliação, a Impugnante alegou que o valor patrimonial tributário 

atribuído na primeira avaliação não teve em conta o real valor de mercados do prédio urbano.
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Factos não provados
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produ-

zidas, de relevante, nada mas se provou.
2. DE DIREITO
2.1. Questões a apreciar e decidir
Resulta da matéria dada como provada que a recorrida, “A Sociedade Comercial 8ª Avenida  - Centro 

Comercial, SA”, adquiriu, no âmbito de um concurso público, ao Município de São João da Madeira, 
a propriedade de um prédio urbano correspondente a um lote de terreno para construção urbana, pelo 
preço de € 5. 910.000,00, determinado segundo as condições do concurso público aprovadas pela Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal de São João da Madeira (pontos 1 e 2 do Probatório).

Tendo a recorrida sido notificada do valor patrimonial tributável atribuído ao imóvel de 
€7.115.970,00, requereu, em 26 de Maio de 2008, a 2ª avaliação, alegando que o valor patrimonial 
atribuído na primeira avaliação não havia tido em conta o real valor de mercado do referido prédio 
urbano (cfr. pontos 4, 9 e 15).

A comissão de peritos reunida em 21 de Dezembro de 2009 manteve o valor tributário atribuído 
na primeira avaliação.

Inconformada, a recorrida deduziu impugnação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, 
alegando, entre o mais, que o valor de mercado do prédio era bastante inferior, que a decisão de ava-
liação incorreu em errónea quantificação do facto tributário, vício de procedimento, falta de funda-
mentação, violação de lei e violação do princípio da legalidade, terminando com o pedido de anulação 
da avaliação.

Por sentença de 15 de Junho de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro julgou proce-
dente a impugnação, com base, no essencial, na seguinte fundamentação:

Face ao art. 76º do CIMI “existem dois regimes distintos para o procedimento da segunda avaliação:
Um, quando está em causa a correcção dos elementos declarados ou dos factores dos parâmetros 

usados para o cálculo do valor patrimonial tributários e outro, quando não obstante não existirem 
correcções a efectuar ao nível dos factores multiplicativos da fórmula, o valor patrimonial tributário 
apurado, se desvie, em pelo menos 15% face ao valor de mercado

(…), precisamente por ter sido vendido por concurso público e como tal, existir uma possível 
enorme quantidade de interessados livremente a apresentarem ofertas de compra, tendo sido transac-
cionado pelo supra referido valor, entende o Tribunal que se deveria ter considerado como valor de 
mercado, o referido montante de € 5.910.000,00 (cinco milhões e novecentos e dez mil euros).

Assim sendo, considerando tal montante e o valor patrimonial atribuído ao prédio em questão 
 - € 7.115.970,00 (sete milhões e cento e quinze mil e novecentos e setenta euros) — verifica -se existir 
uma diferença superior a 15% entre eles.

O valor de mercado representa uma baliza material à referida aplicação cega das fórmulas mate-
máticas constante do CIMI.

Como tal, sempre que exista uma distorção superior a 15% entre o valor de mercado e o valor 
patrimonial tributário, algo estará errado neste.

Porém, para além de tal situação estar prevista no próprio Código, na presente situação temos que 
a Impugnante adquiriu em concurso público o prédio em questão — não havendo, como tal, qualquer 
manipulação do respectivo valor.

Assim sendo, atendendo às regras sobre a aplicação da lei no tempo, nada impede que aquando 
da segunda avaliação, já fosse atendido tal parâmetro, quanto mais não fosse, por uma questão de 
equidade.

Atenta, desde já, a procedência do pedido, abstém -se o Tribunal de apreciar as restantes matérias 
alegadas pela Impugnante”.

Não se conformado com esta decisão dela recorre a Fazenda Pública começando por argumentar, 
em síntese, que deve distinguir -se entre valor de mercado e preço de mercado e que o valor da adju-
dicação de um prédio no âmbito de um concurso público não reflecte necessariamente “o seu valor 
de mercado, pelo que a douta sentença labora em erro de julgamento de direito, ao aplicar o n.º 4 do 
artigo 76.º do Código do IMI ao caso sub judíce.

Na verdade, para efeitos do valor patrimonial de IMI, a obtenção do referido valor de mercado não 
tem qualquer relevância, pelo que não poderia o douto Tribunal recorrido aplicar aquela norma, fundando 
na mesma a sua decisão ora posta em crise (cfr. Ac. do STA, de 25 -05 -2011, proc. n.º 0239/11)”.

Em face das conclusões da recorrente que, nos termos do disposto nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, 
do CPC, delimitam o objecto do recurso, a questão central objecto do presente recurso jurisdicional 
consiste em saber se a sentença recorrida padece de erro de julgamento na parte em que julgou proce-
dente a impugnação, por entender que o preço pelo qual o prédio foi adquirido no âmbito do concurso 
público corresponde ao seu valor de mercado e serem aplicáveis os nºs 4 e 5 do art. 76º do CIMI aquando 
da realização da 2ª avaliação.
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2.2. Da análise do erro de julgamento
2.2.1.Da aplicabilidade do disposto no art. 76º, nºs 4 e 5, do CIMI
Segundo JOSÉ MARIA F. PIRES, desde a entrada em vigor do Código do IMI, o sistema fiscal 

português adoptou, na determinação do valor de riqueza dos prédios urbanos, “o valor de mercado 
como referencial fundamental”, por se considerar que é o que melhor reflecte o valor de riqueza dos 
bens imóveis.

Com efeito, ainda nas palavras do mesmo Autor, “O actual sistema de avaliação de imóveis as-
senta num conjunto de seis coeficientes de avaliação que são idênticos aos que relevam na actividade 
económica para a formação do preço dos bens imóveis urbanos, tentando assim o legislador aproximar 
o valor patrimonial tributário do valor de mercado dos imóveis urbanos”.

Não obstante o objectivo das fórmulas matemáticas enunciadas no art. 38º ss. do CIMI visarem 
apurar ou determinar o valor de mercado dos imóveis urbanos, considerando que mesmo assim se po-
deriam gerar situações de apuramento de valores patrimoniais tributários injustos porque distorcidos 
em relação à realidade económica, o legislador veio prever um mecanismo de uma segunda avaliação 
sempre que exista uma distorção superior a 15% entre o valor de mercado e o valor patrimonial tributário.

Neste sentido, a Lei 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, veio alterar o regime de avaliação dos prédios 
urbanos, com repercussões, no que ao caso interessa, na nova redacção do art. 76º do CIMI, cujo n.º 4 
passou a dispor que, para efeitos de segunda avaliação (nos termos do n.º 2 do mesmo preceito), “desde 
que o valor patrimonial tributário, determinado nos termos dos artigos 38º e seguintes, se apresente 
distorcido relativamente ao valor normal de mercado, a comissão efectua a avaliação em causa e fixa 
novo valor patrimonial tributário que releva apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT, devidamente fun-
damentada, de acordo com as regras constantes do n.º 2 do artigo 46º, quando se trate de edificações, 
ou por aplicação do método comparativo dos valores de mercado no caso de terrenos para construção 
e dos terrenos previstos no n.º 3 do mesmo artigo”.

Por sua vez, segundo o n.º 5 do mesmo preceito, “o valor patrimonial tributário considera -se 
distorcido quando é superior em mais de 15% do valor normal de mercado, ou quando o prédio apre-
senta características valorativas que o diferenciam do padrão normal para a zona, designadamente a 
sumptuosidade, as áreas invulgares e a arquitectura, e o valor patrimonial tributário é inferior em mais 
de 15% do valor normal de mercado”.

Temos, assim, que se da aplicação das fórmulas consagradas no art. 38º e ss. do CIMI resultar 
um valor patrimonial superior em mais de 15% do valor de mercado, a comissão deve fixar novo valor 
patrimonial tributário que releva apenas para efeitos de IRS, IRC e IMT.

No caso em apreço, a primeira questão que se coloca é a de saber se este dispositivo normativo 
poderia ser convocado para a situação, uma vez que o procedimento relativo à 1ª avaliação terminou 
em 15 de Maio de 2008, antes da entrada em vigor do preceito em causa.

Não obstante o exposto, ponderou a Mmª Juíza “a quo” que “atendendo às regras de aplicação da 
lei no tempo, nada impede que aquando da segunda avaliação, já fosse atendido tal parâmetro, quanto 
mais não fosse, por uma questão de equidade.”

Afigura -se que a decisão não merece censura, porquanto, na data em que ocorreu a 2ª avaliação 
já estava em vigor o preceito em causa. Ora, de acordo com a jurisprudência vazada, entre outros, no 
Acórdão do STA, de 18/11/2008, “o facto de a nova redacção do artigo 76.º do Código do IMI ter entrado 
em vigor apenas no dia 1 de Janeiro de 2009 não constitui obstáculo à sua aplicabilidade à segunda 
avaliação que venha a ser efectuada na sequência da anulação da sindicada nos presentes autos, pois 
que a norma em causa, relativa à segunda avaliação de prédios urbanos (cfr. a epígrafe do artigo 76.º do 
Código do IMI), é de cariz procedimental”, e, por conseguinte, de aplicação imediata, a menos que tal 
aplicação prejudique garantias, direitos e interesses legítimos dos contribuintes (cfr. o n.º 3 do art. 12º 
da LGT), o que não ocorre no caso.

Assim sendo, não assiste razão à recorrente quanto alega não ser aplicável ao caso sub judice o 
n.º 4 do art. 76º, uma vez que “para efeitos do valor patrimonial de IMI, a obtenção do referido valor 
de mercado não tem qualquer relevância”.

Se bem se entende o alcance da sentença recorrida, não se pode extrair da mesma tal conclusão. 
O que resulta da sentença recorrida é que o n.º 4 do art. 76º do CIMI deve ser aplicável à 2ª avaliação 
porquanto:

“atendendo ao supra citado artigo 76º do CIMI, ou seja, aquando da realização da 2ª avaliação, 
existindo uma diferença superior a 15% entre o valor de mercado e o valor patrimonial tributário, deve 
tal diferença ser considerada e devidamente ponderada e, atingido um novo valor patrimonial tributário 
devidamente fundamentado. É verdade que aquando da primeira avaliação, o supra referido normativo 
legal (artigo 76º do CIMI) tinha outra redacção, a qual não referia como atendível o valor de mercado 
(…) atendendo às regras de aplicação da lei no tempo, nada impede que aquando da segunda avaliação, 
já fosse atendido tal parâmetro, quanto mais não fosse por uma questão de equidade”.

Por conseguinte, a Mmª Juíza “a quo” limita -se a concluir pela aplicabilidade ao caso em apreço 
do regime do art. 76º do CIMI, nºs 2 a 5, o que implica tão -só a repetição da referida avaliação, sendo 
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certo que em conformidade com o fixado na última parte do n.º 4 do art. 76º do CIMI, o novo valor 
patrimonial tributário releva apenas para efeitos de IRS e IRC e IMT. E ainda que por aplicação do 
método comparativo dos valores de mercado se venha a concluir que o valor patrimonial não pode deixar 
de corresponder ao preço da adjudicação, tal decisão encontra -se reservada à competência exclusiva 
da comissão de avaliação.

Assim sendo, tendo em conta o sentido que se retira da sentença “a quo” não assiste aqui razão 
à recorrente.

2.2.2. Do valor de mercado de um imóvel adquirido no âmbito de um concurso público, para feitos 
da aplicação do art. 76º, nºs 4 e 5, do CIMI

A outra questão que se coloca está em saber se andou bem a sentença recorrida quando conside-
rou que o preço da aquisição do terreno devia corresponder ao seu valor de mercado, para efeitos da 
aplicação dos nºs 4 e 5 do art. 76º do CIMI.

Como vimos, a recorrida adquiriu o imóvel no âmbito de um concurso público, argumentando a 
recorrente, contra o decidido pela sentença “a quo”, que o valor da adjudicação “não reflecte necessa-
riamente o seu valor de mercado, dado que, para a aceitação das propostas por parte da entidade adjudi-
cante, não é unicamente levado em linha de conta o elemento preço, mas uma multiplicidade de factores 
— a capacidade comercial do comprador, as soluções arquitectónicas, o preço e o elemento temporal”.

Vejamos.
O valor de mercado não é “um dado com existência fixa e ontológica” dependendo de múltiplos 

factores incluindo a vontade e condição subjectiva e individual dos intervenientes em cada uma das 
transacções.

Na verdade, nas palavras de JOSÉ MARIA F. PIRES (17), a ocorrência de “uma determinada tran-
sacção a um determinado valor pode ter sido o resultado da conjugação de uma variedade de factores 
que é irrepetível noutras transacções, tornando também o preço diferenciado por cada uma delas.”

A determinação do valor de mercado depende, em última análise, do funcionamento do próprio 
mercado e, no caso dos imóveis, só se pode determinar com rigor, caso a caso, quando um determinado 
bem é transaccionado.

Por conseguinte, o preço de um bem transaccionado num mercado aberto corresponde ao seu 
valor de mercado.

Em determinadas circunstâncias, podem, porém, as partes ter interesse em sobrevalorizar ou 
subavaliar o preço das transacções, neste caso com reflexos fiscais negativos, impondo -se, em caso de 
desfasamento entre as duas variáveis, recorrer às transacções de bens similares para corrigir e aferir o 
preço e retirar conclusões sobre o real valor de mercado.

Acontece que o acabado de expor não é transponível para o caso de venda de um bem imóvel 
por concurso público.

Se é verdade que o concurso público é, por essência, um procedimento que faz apelo à concor-
rência, na medida em que se abre a uma pluralidade de interessados, sendo os admitidos a contratar 
necessariamente em número indeterminado (18). Sobre a importância nuclear do princípio da concor-
rência, referem MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA /RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA que “(…) 
quanto mais pessoas se apresentarem perante a Administração, como eventuais futuros contratantes, 
quanto mais pessoas quiserem negociar com ela, no mercado administrativo, melhor: maior será o le-
que de ofertas contratuais  - e o leque de escolha da Administração  - e mais procurarão os concorrentes 
optimizar as suas propostas”. Por outro lado, constituem manifestações do princípio da concorrência 
outros princípios basilares, tais como, o da igualdade, da publicidade e da transparência (19).

Por conseguinte, um concurso público propicia um espaço de negociação num mercado adminis-
trativo no âmbito do qual os candidatos concorrem entre si procurando optimizar as suas propostas. 
No entanto, o objectivo fundamental das entidades públicas é alcançar a satisfação do interesse pú-
blico que lhes está confiado e que as obriga a dispender dinheiros públicos, ceder bens ou utilidades 
administrativas da forma mais vantajosa, o que nem sempre passa pela escolha do mais baixo preço. 
Dito por outras palavras, o que melhor serve ao interesse público do caso concreto pode nem sempre 
corresponder ao mais baixo preço.

O circunstancialismo apontado transforma a transacção ocorrida no âmbito de um concurso um 
fenómeno único, irrepetível, sem padrão de referência, tendo sobretudo em conta a finalidade específica 
que presidiu à adjudicação do imóvel no âmbito do concurso.

Neste contexto, não sendo possível repetir a transacção para se poder concluir que há desfasamento 
entre o valor de mercado do imóvel e o preço, não há termo de comparação, logo, não se pode deixar 
de concluir que o valor de mercado do imóvel corresponde ao preço da adjudicação.

Só não será assim se se demonstrar que há razões concretas, objectivas, para se concluir que o preço 
da adjudicação está falseado porque, por exemplo, houve conluio entre adjudicante e adjudicatário.

Ora, no caso dos autos, como refere a Juíza “a quo”, tendo a recorrida adquirido o imóvel no 
âmbito de um concurso público, em princípio não haverá, em como tal, “qualquer manipulação do 
respectivo valor”.
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Cabia, pois, à recorrente, aduzir e trazer aos autos provas que demonstrassem o contrário, não 
bastando para o efeito, a alegação genérica de que no âmbito de um concurso público o preço não 
ser o único factor a ter em conta e por esse facto não poder corresponder ao valor de mercado do 
imóvel.

Não havendo, pois, razões para não fazer coincidir o valor da adjudicação com o valor de 
mercado do imóvel, tendo sido atribuído um valor patrimonial de €7.115.970,00 e sendo o preço da 
adjudicação na ordem dos €5.910.000,00, verifica -se existir uma diferença superior a 15% entre eles, 
devendo considerar -se o valor patrimonial tributário distorcido, segundo o n.º 5 do art. 76º do CIMI, 
com vista a justificar uma segunda avaliação nos termos e para os efeitos do estatuído no n.º 4 do 
mesmo preceito.

Finalmente, também não assiste razão à recorrente quando alega que a sentença recorrida vai contra 
a jurisprudência vazada no Acórdão deste Supremo Tribunal de 25/5/2011, proc n.º 0239. Com efeito, 
a situação sobre que versou o citado Acórdão é muito diferente, desde logo, porque aí não havia sido 
alegado em momento algum que o valor patrimonial tributário se apresentava distorcido relativamente 
ao valor de mercado. Neste sentido pode ler -se que “Não faz sentido chamar à colação a nova redacção 
do artigo 76º, n.º 4, do CIMI, introduzida pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, que só entrou em 
vigor em 1 de Janeiro de 2009, e que se aplica ao caso em apreço, já que o impugnante, ora recorrido, 
em momento algum alegou que o valor patrimonial tributário se apresentasse distorcido relativamente 
ao valor de mercado, apenas se cingindo à discordância do coeficiente de localização aplicado, …”.

Por tudo o que vai exposto, afigura -se não subsistirem razões para nos afastarmos do sentido da 
sentença recorrida, que deve ser mantida, ficando prejudicada a análise das demais questões.

Deve, desta forma, julgar -se improcedente o recurso, mantendo -se a sentença recorrida, ainda 
que com distinta fundamentação, com a procedência da impugnação e, consequentemente, anulação 
do acto de avaliação.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando -se a sentença recorrida, ainda que com 
distinta fundamentação, julgando -se procedente a impugnação, com a consequente anulação do acto 
de 2º avaliação.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Cfr. o nº. 4 do art. 76º do Código do IMI, na redacção que lhe foi conferida pelo artigo 93º da Lei nº. 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro.

(2) Cfr. o nº. 3 do artigo 12º da LGT.
(3) Cfr. Ac. STA de 18.11.2004, dado no proc. nº. 0765/09.
(4) Cfr. arts. 715º nº. 2 e 726º CPC, ex vi art. 2º alínea e) CPPT.
(5) Sic, Ac. STA de 18.11.2009, proc. 0765/09.
(6) Cfr. artigo 74º nº. 3 do CIMI, por emissão do artigo 76º nº. 3 do mesmo diploma legal.
(7) Sic, Martins Alfaro, CIMI Comentado e Anotado, Áreas, 2004, pág. 514.
(8) Sic, destaque nosso.
(9) Sic, Ac. STA, de 10.03.2011, dado no proc. nº. 0862/10, destaque nosso.
(10) Sic, idem, destaque nosso.
(11) artigo 42º nº. 2 e 3 do CIMI.
(12) artigos 8º da LGT, 103º nº. 1 e 2, 165º nº. 1 i) e 198º nº. 1 b) da CRP.
(13) Cfr. artigos 5º nº. 1 do Código Civil e 119º da CRP.
(14) Destaque nosso.
(15) Idem.
(16) Sic, destaque nosso.
(17) Cfr. Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Almedina, Coimbra, 2010, p. 39.
(18) Cfr. MARGARIDA OLAZABAL CABRAL, O Concurso Público nos Contratos Administrativos, Almedina, Coim-

bra, 1997, pp. 82 -83.
(19) Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA /RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, ob. cit., pp. 102 ss. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.
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Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não corresponde 
à introdução generalizada de uma nova instância de recurso — na medida em que 
das decisões proferidas pelo TCA em sede de recurso de decisão da 1.ª instância 
não cabe, em regra, recurso de revista para o STA — funcionando apenas «como 
uma válvula de segurança do sistema», pelo que só é admissível se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental, ou se a admissão deste recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito.

 II — Não é de admitir o recurso de revista excepcional se as questões que a Recorrente 
coloca respeitam ao caso concreto e ao princípio da livre apreciação da prova, 
tendo, assim, natureza casuística, dependendo da fixação e apreciação dos factos 
pelas respectivas instâncias.

 III — O recurso de revista não pode ser utilizado para arguição de nulidades do acórdão, 
designadamente por excesso de pronúncia, devendo tal matéria ser arguida em 
reclamação no tribunal recorrido, em conformidade com o disposto no n.º 3 do 
artigo 668.º do CPC.

 IV — É de convolar o recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA em recurso 
por oposição de acórdãos previsto no artigo 284.º do CPPT se a recorrente afirma 
que o acórdão recorrido se encontra em contradição directa com acórdãos do STA 
que expressamente individualiza.

Processo n.º 356/12 -30.
Recorrente: Teprol — Técnicas, Planeamento e Projectos, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. TEPROL – TÉCNICA, PLANEAMENTO E PROJECTOS, LDA, com os demais sinais dos 
autos, veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do 
acórdão proferido em 10/01/2012 pelo Tribunal Central Administrativo Sul, no processo n.º 05258/11, 
que concedeu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e revogou a sentença do TAF 
de Sintra que, com referência à reclamação do acto do Órgão da Execução Fiscal que determinara a 
notificação da ora Recorrente para efectuar o depósito de crédito no montante de € 84.000,00 no prazo 
de 30 dias findo o qual seria executada por essa importância, julgara procedente a reclamação e anulara 
o acto reclamado.

1.1. As alegações do recurso mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
A. No âmbito dos presentes autos, veio a Fazenda Pública recorrer da douta Sentença de fls. 80 

a 92, de 29 de Setembro de 2011, porquanto considerou que a mesma é nula.
B. Não só a ora Reclamante Teprol, como o Ministério Público junto do Tribunal Central Admi-

nistrativo Sul, se pronunciaram pela improcedência do recurso que recaiu sobre a sentença proferida 
em primeira instância.

C. O Acórdão de que ora se recorre, não acolhe nem concorda com a alegação da Recorrente, 
Fazenda Publica, de que a sentença conheceu de matéria que não poderia conhecer.

D. O Acórdão de que ora se recorre também não abraça que a sentença tenha errado ao dar como 
provado o incumprimento contratual com base nos pontos I e K da matéria de facto provada e no do-
cumento 2 junto com a petição inicial.

E. O Acórdão reconhece que a Fazenda Pública não cumpriu com os requisitos rigorosos previstos 
para a impugnação da matéria de facto provada em primeira instância.

F. O Douto Acórdão verifica que “(...) a decisão recorrida começa por afirmar que, com a primeira 
penhora, a reclamante, representada pelo seu sócio -gerente, reconheceu o crédito penhorada, ainda que 
declarando que o mesmo não se encontrava vencido.” para de seguida questionar a actuação do órgão 
de execução fiscal ao realizar nova penhora sobre o alegado crédito, “(...) dizendo depois que carece 
de sentido a subsistência de duas penhoras sobre os mesmos bens, para concluir que deve ter -se por 
insubsistente na ordem jurídica a primeira penhora de créditos.”.

G. Entende ainda que o raciocínio supra descrito, constante da sentença recorrida, não pode ser 
acolhido, uma vez que não tem qualquer fundamento legal e coloca em crise a natureza da penhora 
enquanto garantia para o credor relativamente ao valor do crédito.

H. É entendimento do douto Acórdão que ora se recorre que o acto relevante nos presentes autos 
é a primeira penhora, de 18 de Março de 2010, e que o crédito foi reconhecido, pese embora não se 
encontrasse ainda vencido.
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I. Acontece porém que a Fazenda Pública apenas alegou o supra transcrito em sede de Recurso, 
não o tendo feito nos autos, em sede de primeira instância, nem na sua contestação, nem em sede de 
julgamento, nunca se tendo pronunciado, ou mesmo, impugnado o facto de o crédito se ter tomado 
litigioso dentro do prazo de vencimento do mesmo.

J. Ora, terá sido principalmente por não ter a Fazenda Pública impugnado a litigiosidade do crédito 
penhorado que a douta sentença, em primeira instância, reconhece o seu carácter litigioso na matéria 
de facto provada.

K. O Recurso da Fazenda Pública foi alvo de rejeição quanto à matéria de facto provada.
L. Dificilmente poderia a Fazenda Pública cumprir com tais requisitos, uma vez que nunca impug-

nou a prova onde se sustenta a matéria de facto que veio posteriormente impugnar, em sede de recurso.
M. Não obstante ter ficado provado, em sede de primeira instância, que o crédito da Executada 

perante a Reclamante ficou prejudicado pelo não cumprimento do contrato e ter sido rejeitada a admis-
são do recurso da Fazenda Pública quanto à matéria de facto, o douto Acórdão analisa, novamente, o 
carácter litigioso do crédito da Reclamante perante a Executada, o que não se poderia verificar.

N. Não poderia o douto Acórdão ora recorrido conhecer da matéria de facto, no que diz respeito 
ao não cumprimento da obrigação que originou o crédito.

O. O douto Acórdão de que ora se recorre conhece de matéria de facto que não poderia conhecer.
P. A sentença recorrida apenas terá procedido a uma incorrecta aplicação do direito à factualidade 

provada.
Q. A sentença recorrida dá como provado que a sociedade executada não realizou os trabalhos 

que originaram o crédito penhorado, bem como que a reclamante se viu obrigada a recorrer a outras 
entidades para realizar tais trabalhos, tendo procedido aos respectivos pagamentos.

R. O que implica que o crédito seja classificado, juridicamente, como litigioso.
S. A douta sentença de primeira instância aplicou correctamente o direito à factualidade que deu 

como provada.
T. Nos termos do n.º 2 do artigo 224.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, caso 

se verifique a “(...) litigiosidade do crédito penhorado, pode também a Fazenda Pública promover a 
acção declaratória, (...)”.

U. A discussão da obrigatoriedade de cumprimento do crédito penhorado do âmbito do processo 
administrativo, remete a Fazenda Publica para uma acção declarativa, a ser intentada pela Fazenda 
Pública.

V. Também nesta parte, salvo melhor opinião, o douto Acórdão de que ora se recorre conhece de 
matéria de facto que não poderia conhecer.

W. O incumprimento verificado obrigou a Reclamante a contratar entidades terceiras para proceder 
aos trabalhos que a sociedade executada deixou de cumprir, tendo pago tais serviços a esses terceiros.

X. O que torna o crédito penhorado inexigível à Reclamante e, consequentemente, litigioso, nos 
termos do n.º 2 do artigo 224.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Y. A situação resultante do douto despacho vem criar uma profunda injustiça, com grave prejuízo 
patrimonial para a Reclamante, uma vez que o crédito penhorado não lhe é exigível, bem como os tra-
balhos a que o mesmo correspondia foram prestados por terceiros, e que foram pagos pela Reclamante.

Z. Obrigar a recorrente a pagar um crédito que não lhe é exigível, consubstancia, com o devido 
respeito, necessariamente, uma má aplicação do Direito e que, pela injustiça que dele resulta, se reveste 
de uma elevada relevância jurídica e social, mormente, pelos antecedentes que daí poderão resultar.

AA. Encontram -se reunidos os requisitos para recurso de revista, nos termos do art.º 150.º do 
Código de Processo Nos Tribunais Administrativos, porquanto a questão levantada no presente Recurso 
se reveste de especial importância para uma melhor aplicação do Direito.

BB. Encontram -se também reunidos os requisitos para recurso com base em oposição de Acórdãos, 
nos termos do n.º 2 do art.º 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, porquanto o 
douto Acórdão de que ora se recorre entra em contradição directa com os Acórdãos do Supremo Tri-
bunal de Justiça (1) emitidos no âmbito do processo 0879/10, de 12 -01 -2011 e do processo 0689/06, 
de 11 -10 -2006.

CC. O Douto Acórdão ora recorrido sofre de dois vícios, que deverão ser rectificados e repostos 
no presente Recurso:

DD. Conhece da matéria de facto constante da douta sentença, que foi impugnada pela Recorrente, 
sem que tal recurso possa ser admitido, por inadmissibilidade legal.

EE. Encontra -se directamente em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

Pelo que deverá o douto Acórdão ora recorrido ser revogado e substituído por outro, que con-
firme a douta sentença emitida em sede de primeira instância e, em consequência, julgue procedente a 
reclamação de actos do órgão de execução fiscal em apreço nos presentes autos, anulando a decisão do 
órgão de execução fiscal, por vício de violação de lei, não padecendo a sentença de primeira instância de 
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qualquer erro de julgamento de facto nem de direito, devendo ser confirmada, julgando -se improcedente 
o recurso apresentado pela fazenda publica, absolvendo a Reclamante, só assim se fazendo justiça.

1.2 A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar que o recurso não deve ser admitido, 
por não se verificarem os pressupostos contidos no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, e, para o caso de 
assim não se entender, defende que ele não pode obter provimento, dado que o acórdão recorrido fez 
correcta interpretação e aplicação do direito ao caso concreto.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público pronunciou -se nos seguintes termos: «A intervenção 
do Ministério Público nos recursos jurisdicionais, encontra -se prevista apenas após a sua notificação, 
nos termos do artigo 146º nº. 1 do CPTA, pelo que apenas emitirá parecer, caso o mesmo seja admitido, 
o que se configura duvidoso, pelo menos como revista. Se o não for, o mesmo poderá vir a ser admitido 
como de oposição de acórdãos, caso algum dos acórdãos referidos nas conclusões BB e EE tenham já 
transitado em julgado, eventualmente após convite ao recorrente para optar por um deles e para indicar 
claramente a questão de direito a que se reporta – artigo 282º nº. 7 do CPPT.».

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupos-
tos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido preceito legal

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito. Trata -se, efecti-
vamente, não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como o legislador deixou sublinhado na 
Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VIII e n.º 93/VIII, de uma “válvula de segurança do 
sistema” que só deve ser accionada nesses estritos e precisos termos.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos pelo STA sobre a 
matéria, que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica ou social verificar -se -á, designa-
damente, quando a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade 
das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da 
necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, bem como nas situações 
em que esteja em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social ou da controvérsia 
relativamente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso 
concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, admissão da revista para melhor aplicação do direito há -de resultar da capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, isto é, da possibilidade 
de repetição, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização 
do direito. Pelo que terá lugar, designadamente, quando, em face das características do caso concreto, 
revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracteri-
zada, passível de se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada 
ou juridicamente insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar 
divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos 
litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão 
de regulação do sistema. (2)

No caso vertente, a questão controvertida é a de saber se o acórdão recorrido – que revogou a 
sentença de 1ª instância e julgou improcedente a reclamação (considerando eficazes ambas as penhoras, 
embora a segunda apenas relativamente à parte do crédito não abrangido pela primeira) – padece de 
erro de julgamento em matéria de facto e de direito, tendo conhecido de matéria que não podia conhecer 
quanto ao carácter litigioso do crédito objecto da primeira penhora.

Com efeito, segundo a Recorrente, a sentença julgou como provado que a sociedade executada 
não realizou os trabalhos que originaram o crédito penhorado e que a Reclamante foi obrigada a re-
correr a outras entidades para os realizar, tendo pago os serviços a estas entidades, o que levou a que 
o crédito fosse julgado como juridicamente litigioso nessa sentença; e dado que o recurso interposto 
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pela Fazenda Pública foi rejeitado quanto à reapreciação da matéria de facto, o acórdão do TCA não 
podia ter conhecido, como conheceu, da matéria relativa ao não cumprimento da obrigação, apreciando 
o carácter litigioso do crédito; Acresce que a discussão da obrigatoriedade de cumprimento do crédito 
penhorado deve remeter a Fazenda Publica para uma acção declarativa, que por ela terá de ser intentada, 
pelo que também nesta parte o acórdão errou e conheceu de matéria de facto que não podia conhecer.

Razão por que a Recorrente sustenta que o acórdão cria uma profunda injustiça, com grave pre-
juízo patrimonial para si, uma vez que o crédito penhorado não lhe é exigível, advogando que «obrigar 
a recorrente a pagar um crédito que não lhe é exigível, consubstancia uma má aplicação do Direito e 
que, pela injustiça que dele resulta, se reveste de uma elevada relevância jurídica e social, mormente, 
pelos antecedentes que daí poderão resultar» e que «Encontram -se reunidos os requisitos para recurso 
de revista, nos termos do art.º 150.º do Código de Processo Nos Tribunais Administrativos, porquanto 
a questão levantada no presente Recurso se reveste de especial importância para uma melhor aplicação 
do Direito».

Todavia, as questões que a Recorrente coloca têm natureza casuística e dependem, além do mais, 
da fixação e apreciação dos factos pelas respectivas instâncias. Ora, como vimos, não é de admitir o 
recurso de revista excepcional quando se está perante uma questão pontual e puramente individual, que 
não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico e não reveste uma importância 
fundamental do ponto de vista jurídico e/ou social.

Trata -se, em suma, de questões que além de implicarem apreciação da matéria de facto, respeitam 
ao caso concreto e ao princípio da livre apreciação da prova. E o eventual erro na fixação e análise da 
matéria de facto não pode constituir fundamento de recurso de revista face aos termos expressos dos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 150.º do CPTA.

Por outro lado, ainda que se entenda que a Recorrente pretende arguir a nulidade do acórdão 
recorrido perante o disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC  - ao alegar que se conheceu de 
matéria de facto que não se podia conhecer  - o certo é que este recurso de revista não pode ser utilizado, 
dado o seu carácter excepcional, para arguição de nulidades do acórdão, designadamente por excesso 
de pronúncia, devendo tal matéria ser arguida em reclamação no tribunal recorrido, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do artigo 668.º do CPC (3).

Por fim, a admissão do presente recurso também não pode contribuir para uma melhor aplicação 
e uniformização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma qualquer 
questão jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros, tendo em conta os 
factos concretos que a Recorrente invoca e que, como é evidente, só a ela dizem respeito, não sendo 
crível que os mesmos se repitam num número indeterminado de casos futuros, de modo a ultrapassar 
os limites da situação singular. E porque também não se vislumbra a existência de um erro grosseiro 
no acórdão recorrido, fica afastada a necessidade de este Tribunal intervir no quadro de uma melhor 
aplicação do direito.

Em síntese, não correspondendo o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150º do CPTA 
à introdução generalizada de uma nova instância de recurso, na medida em que das decisões proferidas 
pelo TCA em sede de recurso de decisão da 1ª instância não cabe, em regra, recurso de revista para o 
STA, é quanto basta para se concluir que se não verificam, no caso, os pressupostos da revista exigidos 
pelo citado preceito legal.

Importa, porém, apreciar a possibilidade da sua convolação em recurso por oposição de acórdãos, 
previsto no artigo 284º do CPPT, dado que a Recorrente também invoca que se encontram reunidos os 
requisitos para este tipo recurso, na medida em que o acórdão recorrido entra em contradição directa com 
os acórdãos do STA emitidos no âmbito do processo 0879/10, de 12 -01 -2011 e do processo 0689/06, 
de 11 -10 -2006 – [Conclusão BB)].

Na verdade, como se deixou explicado no acórdão desta Secção de 3/12/2008, no proc. n.º 0934/08, 
cuja doutrina sufragamos, «O artigo 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária prescreve, em ordem à “celeri-
dade da justiça tributária” e à concessão de uma tutela jurisdicional efectiva e plena  - cfr. n.ºs 1 e 2  - “a 
correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, procurando evitar -se 
que, apesar de uma errada eleição da forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar -se sobre 
o mérito da causa.

Como escrevem Leite de Campos e outros, LGT Anotada, 2ª edição, p. 422, nota 3, “trata -se de 
uma injunção ao próprio juiz” que “só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da forma 
de processo quando ela se mostre de todo inviável”.

Há, pois, que efectivar a chamada “convolação do processo”, unanimemente admitida e frequen-
temente praticada, no STA, em ordem à concretização das preditas finalidades.

Trata -se, ao fim e ao cabo, de anular os actos que não possam ser aproveitados quer em função 
do rito processual próprio quer por diminuírem as garantias de defesa  - “sendo o processo expressão de 
normas de direito público que ditam as regras sob as quais deve correr a actividade das partes na defesa 
das suas pretensões e do tribunal na sua apreciação, a todos vinculando, nunca as partes ou o tribunal 
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poderão dispor do processo”  - (cfr. cit., nota 7)  -, praticando -se os que forem estritamente necessários 
para que o processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida na lei.

O que tudo não constitui mais do que a aplicação dos princípios anti -formalista, pro actione e 
favorecimento do processo. Ou seja: corrigir os defeitos de ordem processual, atenta a necessidade 
de sobreposição do imperativo de obtenção da justiça material aos entraves de índole formalista. Cfr., 
aliás, os artigos 98º, n.ºs 3 e 4, do CPPT, e 199.º, n.º 1, do Código de Processo Civil.».

Ora, nos autos, parece não haver obstáculos de natureza substantiva ou processual a que o re-
curso siga a forma correspondente ao recurso por oposição de acórdãos previsto no art. 284º do CPPT, 
independentemente da verificação, em sede própria, do preenchimento dos respectivos pressupostos 
legais, não constituindo estorvo a essa convolação a falta de alegações para demonstração da oposição, 
uma vez que, ordenada a convolação, são anulados os actos não consentâneos com a nova forma pro-
cessual, devendo os autos baixar ao Tribunal “a quo” para prosseguimento e tramitação do processo 
como recurso por oposição de acórdãos.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, em:

a) Não admitir o recurso de revista nos termos do art. 150º do CPTA;
b) Convolá -lo em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do disposto no art. 284º do CPPT.
Sem custas.
Transitado, remeta os autos ao Tribunal Central Administrativo Sul para prosseguimento e trami-

tação do processo como recurso por oposição de acórdãos.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) É manifesto o lapso de escrita cometido na referência feita ao Supremo Tribunal de Justiça, pois os acórdãos apontados 
foram proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo.

(2) Vide, entre outros, os acórdão da Secção de CT do STA, de 20 de Maio de 2009, no recurso n.º 295/09 e acórdão da 
Secção de CA do STA, de 31 de Janeiro de 2012, no recurso n.º 721/11.

(3) Vide, por todos, os acórdãos proferidos pelo STA em 13/4/2010, no proc. n.º 257/11, em 14/7/2011, no proc. n.º 370/2011, 
em 12/01/2012, no proc. n.º 899/11 e em 26/04/2012, no proc. n.º 237/12. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

O recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA é admissível no âmbito do 
contencioso tributário.

Atenta a natureza excepcional desse recurso (quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito), não se verificam tais pressupostos se a questão 
suscitada respeita se reconduz à apreciação da relevância dos meios de prova de 
determinada factualidade.

Processo n.º 434/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João Paulo Prazeres Tavares.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do 

CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 14/2/2012, no recurso que 
aí correu termos sob o n.º 5348/12.
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1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Quanto à questão de determinar se a AT, em processo de execução fiscal pode penhorar créditos 

por via electrónica e se pode, pela mesma via, ser dada resposta reconhecendo, ou não, a existência 
do crédito/débito, constando tal informação da base de dados SIPA/E, verificam -se os requisitos que 
permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na força probatória dos 
dados que constam do SIPA/E, mas também, na igual pertinência da questão da determinação da forma 
correcta de o devedor reconhecer, ou não, a existência de um crédito sobre ele e a AT confirmar essa 
resposta como a atendível de eventual devedor, como sendo questões susceptíveis de requerer uma 
apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste 
e em outros casos concretos.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é necessário clarificar o quadro legal aplicável a estes casos, sendo certo que 
a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos 
futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme 
aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, arts. 191º, 192º e 224º, todos do CPPT e 23º n.º 3 da 
LGT aos factos, pelo que, não se deve manter.

F) Efectivamente, parece que a lei possibilita a penhora de créditos por via electrónica, conforme 
decorre dos artigos 191º n.º 4 e 192º n.º 1 ex vi art. 224º n.º 1 todos do CPPT.

G) Por outro lado, também sendo admissível tal forma de efectivar a penhora parece que nada 
obsta a que o hipotético devedor sobre o qual o revertido alega existir sobre ele um crédito da devedora 
originária, reconheça por transmissão electrónica de dados que esse crédito não existe.

H) O não reconhecimento do crédito, por via de resposta por transmissão electrónica de dados, 
assume toda a relevância jurídica do ponto de vista da AT, sendo a mesma informação suficiente para 
que esta conclua pela inexistência do crédito.

I) É que, a primordial função do SIPA/E é detectar activos penhoráveis, como meio de suporte à 
realização de penhoras, donde, no caso, não tendo sido reconhecido o crédito é desnecessário penhorar 
e prosseguir executando esse crédito, assumindo toda a relevância a informação do não reconhecimento 
do crédito constante do SIPA/E.

Termina pedindo que seja admitido o presente recurso de revista e, analisado o mérito do recurso, 
seja dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão recorrido, com todas as legais consequências.

1.3. O ora recorrido, João Paulo Prazeres Tavares, apresentou contra -alegações, concluindo da 
forma seguinte:

1.ª Analisados, tanto o Acórdão recorrido, como as alegações e as respectivas conclusões da RE-
CORRENTE, é indubitável que, no presente recurso está apenas em causa o julgamento da matéria de 
facto realizado pelo Tribunal a quo.

2.ª Neste sentido, além de se tratar de matéria que não pode ser sindicada pelo Supremo Tribunal 
Administrativo (cf. artigo 150º, n.º 2, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos), não se 
verificam os pressupostos do recurso de revista excepcional, previstos no artigo 150º, n.º 1, do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos.

3.ª Não obstante, e ainda que se conclua pela admissibilidade do recurso, no que não se concede, 
a verdade é que o Acórdão ora recorrido não merece – em concreto, na parte contra a qual se insurge 
a RECORRENTE – qualquer censura, pois que, conforme observado pelo Tribunal a quo (cujos 
fundamentos se dão aqui por reproduzidos) a Sentença proferida pela 1ª Instância “ao entender que 
já se tinham efectuado todas as diligências possíveis para apurar [os] bens da devedora originária, 
susceptíveis de serem excutidos, incorreu em erro de julgamento, quer de facto quer de direito, não se 
podendo manter”.

4.ª Acresce que, o Tribunal a quo não determinou a revogação do despacho reclamado, apenas pela 
razão colocada em crise pela RECORRENTE, tendo também sustentado, para o efeito, que “em caso 
de efectivação da penhora, se o devedor contestar a existência do crédito, este passa a ser considerado 
litigioso, mantendo -se a penhora – cfr. art. 858º, nºs. 1 e 2 do CPC  - pelo que, mesmo a considerar -se 
que a devedora não reconheceu o referido crédito, tal como refere a sentença recorrida, tal não reco-
nhecimento não faz extinguir o crédito, o qual continua a existir no património da primitiva executada”.

5.ª Assim, considerando que a RECORRENTE não colocou em crise – quer nas alegações quer nas 
respectivas conclusões – este fundamento, sempre se teria que julgar improcedente o presente recurso.
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Termina concluindo pela inadmissibilidade do recurso excepcional de revista interposto pela Fa-
zenda Pública e que, caso assim não venha a ser entendido, deve ser confirmado o acórdão recorrido, 
sendo julgado improcedente o presente recurso.

1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do 

CPTA é subsequente à sua notificação (art. 146º nº1 CPTA).
2. O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da ju-

risdição administrativa, como claramente resulta de:
a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do 

art. 24º n.º 2 ETAF 2002 (cf. art. 26º ETAF 2002):
b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva 

da norma citada, inspirada em princípios hermenêuticos;
c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos subs-

tantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art. 150º n.º 5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso 
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação 
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF).

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se doutrina 
qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral Tributá-
ria e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa n.º 61 
Janeiro/Fevereiro 2007 p. 13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário 
anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).

3. Sem prescindir
No caso em análise o Ministério Público não se pronuncia sobre o mérito do recurso porque a 

relação jurídico -material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cida-
dãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos 
no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 CPTA 2ºsegmento).»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Corre termos no Serviço de Finanças de Loures – 1, contra Blue Phoenix – Consulting, Lda., 

o processo de execução fiscal n.º 1520200801051695 e apensos, para cobrança de IRC, IRS, Imposto 
do Selo, coimas e encargos com processos de contra -ordenação respeitantes aos exercícios de 2009 e 
2010 no valor de € 27.433,49 – cf. fls. 1 e sgs do PEF;

B) Emitido mandado de penhora, foram efectuadas diversas diligências reveladas infrutíferas no 
sentido de efectuar a penhora de créditos e do saldo de contas bancárias – cfr. fls. 14 a 17, 33, 46 a 51 
do PEF;

C) Em 16/2/2011, ainda em cumprimento do referido mandado, foi efectuada a análise das declara-
ções de IES, revelando -se a situação líquida da devedora originária negativa, sendo os bens penhorados 
insuficientes para garantir o pagamento da totalidade da dívida – cf. fls. 87 a 107;

D) Foram efectuadas diligências preparatórias para ser efectuada a reversão da execução contra 
os responsáveis subsidiários com fundamento na situação líquida da empresa negativa e insuficiência 
do património da devedora originária – cf. fls. 108 a 117;

E) Em 11/3/2011, em sede de audição prévia à reversão, invocou o Reclamante, além do mais, que 
o património da sociedade devedora originária é, ainda suficiente para satisfazer a dívida exequenda 
subjacente ao processo de execução fiscal pelo que considera não se encontrarem reunidos os pressu-
postos de facto de que depende a legalidade da projectada reversão de dívidas contra o Reclamante – cf. 
fls. 223 do PEF e 43 dos autos;

F) Em 22/3/2011 foi proferido despacho de reversão contra o Reclamante, ordenando a sua citação, 
e após a suspensão da execução contra os responsáveis subsidiários até à excussão dos bens penhorados, 
nos termos do n.º 3 do artigo 23º da LGT, pós a citação – cf. fls. 278 do PEF e 116 dos autos;

G) Em 6/4/2011, nos autos identificados em A), o ora Reclamante foi citado na qualidade de 
revertido – cf. fls. 281 e 282 do PEF;

H) Em 4/5/2011 o Reclamante deduziu oposição à execução – cf. fls. 79 e sgs dos autos;
I) Em 9/5/2011, o Reclamante requereu a suspensão do processo de execução indicado em A) 

até à excussão do património da devedora originária, bem como a penhora de créditos decorrentes da 
prestação de serviços de outsorcing à sociedade TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, SA, 
nos meses de Janeiro a Junho de 2010, no valor de € 47.730,72, para com eles satisfazer a dívida exe-
quenda – cf. fls. 170 e sgs;

J) Em 12/5/2011 pelo Serviço de Finanças de Loures – 1, foi remetida mensagem electrónica 
dirigida à Divisão de Gestão Processual de Créditos Tributários solicitando a suspensão do processo de 
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execução relativamente ao revertido ora Reclamante, invocando -se não ter sido possível tal operação 
através do SEFWEB – cf. fls. 223 dos autos;

K) Por despacho de 21/6/2011 foi ordenada a notificação do Reclamante para prestar garantia 
idónea no valor de € 38.027,43, nos termos do disposto no artigo 169º do CPPT e artigo 52º da LGT, 
determinando que se proceda à penhora se a garantia não for prestada – cf. fls. 39 dos autos;

L) O órgão da execução fiscal procedeu à penhora do crédito no valor de € 47.730,72, sendo que 
nem a TMN, SA, (nif 502600268) nem a PT, Comunicações, SA (nif 504615947) reconheceram o 
referido crédito em resposta datada de 4/7/2011 – cf. fls. 257 e 269 e sgs;

M) Através do oficio n.º 4506 datado de 7/7/2011 foi o Reclamante notificado do despacho indi-
cado em J) – cf. fls. 38 dos autos;

N) A presente reclamação foi deduzida em 14/7/2011 – cf. fls. 226.
3. Como acima se disse, o presente recurso incide sobre o acórdão do TCAS, proferido em 

14/2/2012, constante de fls. 331 a 345, e vem interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.
O recurso foi mandado subir por despacho de 17/4/12 (fls. 392).
E como flui das respectivas Conclusões, a recorrente justifica a requerida revista para melhor 

aplicação do direito alegando que a questão de saber se a AT pode, em processo de execução fiscal, 
penhorar créditos por via electrónica e se pode, pela mesma via, ser dada resposta reconhecendo, ou não, 
a existência do crédito/débito, constando tal informação da base de dados SIPA/E, é uma questão que 
assume relevância jurídica ou social e não meramente singular, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na força probatória dos dados que constam do SIPA/E, mas também, a igual 
pertinência da questão da determinação da forma correcta de o devedor reconhecer, ou não, a existência 
de um crédito sobre ele e a AT confirmar essa resposta como a atendível de eventual devedor.

4.1. O MP pronuncia -se, além do mais, pela inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso 
tributário.

E é certo que a inadmissibilidade desta espécie de recurso em contencioso tributário tem sido 
sustentada por alguma doutrina:

 - desde logo, quer pelo Prof. Casalta Nabais (1) que conclui pela inadmissibilidade face à cir-
cunstância de o art. 26º do ETAF (aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19/2 e em vigor desde 1/1/2004) 
não conter norma de teor idêntico à do n.º 2 do seu art. 24º (que inclui na competência da Secção de 
Contencioso Administrativo do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos 
da Secção de Contencioso Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Ad-
ministrativos de Círculo), sendo que a remissão genérica do art. 2º, alínea e) do CPPT, não constitui 
apoio suficiente para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do recurso de 
revista excepcional previsto no mencionado art. 150º do CPTA;

 - e também o Cons. Lopes de Sousa se pronuncia pela inadmissibilidade deste recurso em sede 
de contencioso tributário (2);

 - e a nível jurisprudencial, não obstante a anterior jurisprudência constante, por exemplo, dos 
acs. desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 27/9/05, rec. n.º 489/05, de 18/4/2007, rec. 
n.º 097/07 e de 16/1/08, rec. n.º 0564/07 (que afirmava a inadmissibilidade do recurso com base no 
disposto no n.º 1 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, segundo o qual as disposições do CPTA não 
se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não 
são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que introduzem novos recursos que não eram 
admitidos na vigência da legislação anterior), a jurisprudência mais recente e maioritária deste mesmo 
Tribunal consolidou -se no sentido de que é admissível no contencioso tributário este recurso excep-
cional de revista previsto no art. 150º do CPTA (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do 
STA, de 4/10/2006, rec. n.º 854/06; de 29/11/2006, rec. n.º 729/06; de 12/12/2006, rec. n.º 584/06; de 
30/5/2007, rec. n.º 257/07; de 30/5/2007, rec. n.º 285/07; de 2/7/2008, rec. n.º 173/08, de 14/7/2008, 
rec. n.º 0410/08, de 16/11/2011, rec. n.º 0740/11, de 14/12/2011, rec. n.º 01075/11, de 12/1/2012, rec. 
n.º 0899/11, de 12/1/2012, rec. n.º 01139/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, 
de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12).

4.2. Em termos de fundamentação para a admissibilidade do recurso escreve -se, por exemplo, no 
referenciado ac. de 14/7/08, no rec. n.º 0410/08:

«Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF 
e CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos 

pela Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284º do CPPT.
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E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do arti-
go 284º, mas com atinência à 1ª instância.

Ora, o dito artigo 150º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de 
jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de Novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso».
4.3. Ora, porque, pese embora a doutrina referenciada, não vislumbramos razões para divergir deste 

citado entendimento jurisprudencial maioritário, é de concluir que o recurso de revista excepcional, 
previsto no art. 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário.

Aliás não parece decisivo o argumento derivado da circunstância de o art. 26º do ETAF (em que 
se fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do STA), não incluir norma semelhante 
à constante do n.º 2 do seu art. 24º, nem existir qualquer remissão para o regime do art. 150º: é que, 
estabelecendo a alínea h) do art. 26º que cabe à Secção de Contencioso Tributário conhecer «De outras 
matérias que lhe sejam deferidas por lei», então da remissão operada na alínea c) do n.º 2 do CPPT para as 
normas do CPTA sempre se poderá concluir pela aplicação deste recurso ao contencioso tributário.

Por outro lado, estando em causa (neste recurso de revista) decisões dos TCA e não dos Tribunais 
de 1ª instância e assentando este mesmo recurso (revista excepcional) em fundamentos específicos e 
diversos daqueles que caracterizam o recurso «per saltum» (recurso ordinário) para a Secção do CT do 
STA, também parece de afastar argumentação no sentido da inadmissibilidade do recurso de revista 
em virtude de o acesso ao STA, para os processos tribunais tributários, estar «muito mais aberto do que 
o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos 
tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151º, 
abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em 
processos de valor não à alçada dos tribunais tributários (art. 280º, n.º 5, do CPPT).»

Acresce que, conforme se refere no acórdão supra transcrito, o recurso excepcional de revista, 
também não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade 
ou sobreposição com o regime de recurso previsto no art. 284º do CPPT.

E acresce, ainda, que, como se exara no supra citado ac. de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, «se dúvidas 
pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º do 
CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC operadas pelo DL n.º 303/2007, 
de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por aplicação subsidiária do art. 2º, 
alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas, (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116) sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts. 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.»

Em suma, é de concluir que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é 
também aplicável no processo judicial tributário.

5.1. Vejamos, então, se o recurso é admissível, agora face aos pressupostos de admissibilidade 
contidos no próprio art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

Ora, interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso.
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Com efeito, como se escreve no acórdão de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tribunal também 
tem «acentuado repetidamente ― cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo, 
de 24/5/2005, rec. n.º 579/05 ― que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, “quer pela sua 
estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica me-
dida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas 
discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse 
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da con-
trovérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, 
num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação 
do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica 
ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”. Cf. tudo o que vem de ser dito 
no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, proferido no recurso n.º 296/10.»

Ou seja, a admissão deste recurso depende (i) da necessidade de apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e (ii) de a apreciação do 
recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

A relevância jurídica deve reconduzir -se a uma relevância prática (e não meramente teórica) 
que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da 
própria revista em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites 
da situação singular e a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em 
causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativa-
mente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão igualmente extravasa os limites 
do caso concreto das partes envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que 
reflexamente, a existência de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em 
causa matéria particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário. Quanto ao requisito 
da melhor aplicação do direito, há -de o mesmo resultar da possibilidade de repetição, num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do STA, de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, 
rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 
237/12 e 284/12, acima já citados).

Isto é, «a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.»

5.2. No caso presente, o acórdão recorrido, enunciando como questão a decidir a de saber se o 
despacho reclamado, ao ordenar a notificação do reclamante para prestar garantia idónea no valor 
de € 38.027,43, com vista à suspensão do processo executivo fiscal em que o mesmo é revertido, 
desrespeita o disposto no art. 23º, n.º 3 da LGT, por o património da primitiva executada se não mos-
trar previamente excutido, considerou, em suma, que, face ao disposto naquele normativo é possível 
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concluir pela «fundada insuficiência» de bens penhoráveis do devedor originário e decidir a reversão 
antes da excussão do património deste, embora a possibilidade de cobrança da dívida através dos 
bens do responsável subsidiário esteja dependente da prévia excussão dos bens do devedor originário 
(isto é, nada obsta à reversão antes de excutido o património da sociedade originária devedora, mas a 
execução fiscal deve ser suspensa relativamente ao revertido até que esteja demonstrada a excussão 
dos bens daquela).

E mais considerou o acórdão recorrido que, estando em causa, no caso, saber se ocorreu ou não 
a excussão prévia do património da primitiva executada, designadamente com a penhora do crédito 
que a recorrente alega existir em tal património, não era de manter a sentença recorrida (que julgara 
que tendo o OEF realizado todas as diligências ao seu alcance no sentido da prévia excussão do pa-
trimónio da sociedade devedora originária, não seria, por esse motivo, de aplicar o disposto no n.º 3 
do artº 23º da LGT), uma vez que, apesar de na alínea L) do Probatório constar que o OEF procedeu 
à penhora do crédito no valor de € 47.730,72, sendo que nem a TMN, SA. nem a PT  - Comunicações, 
SA. reconheceram o referido crédito em resposta datada de 4/7/2011, esta factualidade não é de julgar 
provada.

Isto porque:
 - embora da conjugação do disposto no art. 224º do CPPT (na redacção do art. 84º da Lei 

n.º 67 -A//2007, de 30/12) com o também estabelecido nos arts. 856º (na redacção introduzida pelo DL 
n.º 226/08, de 20/11) e 858º, ambos do CPC, resulte que cabe ao devedor declarar se o crédito existe, 
quais as garantias que o acompanham, a data em que se vence, etc.., na falta dessa declaração entende -se, 
contudo, que o devedor reconhece a existência da obrigação nos termos estabelecidos na nomeação do 
crédito à penhora, passando o crédito a considerar-se litigioso, no caso de o devedor negar a respectiva 
existência e a exequente mantiver a penhora;

 - resulta do disposto no art. 224º do CPPT que a penhora de créditos se efectua através de no-
tificação ao devedor, feita com as formalidades da citação pessoal e sujeita ao regime desta, de que 
todos os créditos do executado até ao valor da divida exequenda e acrescido ficam à ordem do órgão 
da execução fiscal.

 - assim, a penhora de créditos na execução fiscal consiste na notificação ao devedor, feita com as 
formalidades da citação pessoal e sujeita ao regime desta, estando -se perante uma notificação pessoal, 
efectuada mediante diligência presencial, a que se aplicam as regras sobre citação pessoal, nos termos 
dos nºs. 5 e 6 do art. 38º do CPPT;

 - no caso dos autos, não obstante o que consta da referida alínea L) do Probatório, o certo é que 
não se observou o disposto no citado art. 224º do CPPT, não constando do processo executivo qual-
quer diligência ou acto processual que permita extrair que ocorreu a penhora do crédito referido pela 
recorrente, nos termos deste preceito legal, pelo que não pode, assim, subsistir o julgamento de facto 
constante dessa alínea L) do Probatório, quer porque não se encontram demonstrados os pressupostos 
de direito para se considerar penhorado tal crédito, quer, por outro lado, porque a informação de fls. 257 
e os docs. de fls. 269 e segs. que sustentam tal afirmação fáctica não permitem dar como provada tal 
penhora ou o não reconhecimento do crédito, porque sendo os docs. de fls. 269 e segs. meros prints 
informáticos, não constituem prova idónea de que tenha sido efectuada a penhora de qualquer crédito 
(até porque no Relatório da Auditoria (do Tribunal de Contas) sobre o Sistema Informático de Penhoras 
Automáticas (SIPA/E), efectuada a solicitação da Assembleia da República, se referem várias anomalias 
(explicitadas no acórdão recorrido) quanto à funcionalidade do SIPA/E e à observância das garantias 
dos contribuintes.

 - não se mostra, pois, provada a penhora do crédito no montante de € 47.730,72 sobre a socie-
dade TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, SA, e que a recorrente diz existir no património 
da primitiva executada, acrescendo que, mesmo em em caso de efectivação da penhora, se o devedor 
contestar a existência do crédito, este passa a ser considerado litigioso, mantendo -se a penhora – cfr. 
artº 858º, nºs 1 e 2 do CPC  - pelo que, mesmo a considerar -se que a devedora não reconheceu o referido 
crédito, tal como refere a sentença recorrida, tal não reconhecimento não faz extinguir o crédito, o qual 
continua a existir no património da primitiva executada.

 - e, assim, não tendo ocorrido a penhora do crédito, não sendo aqui contestada a sua existência 
e devendo o património da primitiva executada ser previamente excutido, com a realização de todas 
as diligências ao alcance da AT no sentido da prévia excussão do património da sociedade devedora 
originária, nos termos do disposto no n.º 3 do artº 23º da LGT, o despacho reclamado não pode manter-
-se, pois a execução fiscal deve ficar suspensa relativamente ao revertido até que esteja demonstrada a 
excussão do património da executada, tendo, portanto a sentença recorrida incorrido em erro de facto 
e de direito, ao entender que houve penhora do crédito e que já se tinham efectuado todas as diligência 
possíveis para apurar bens da devedora originária, susceptíveis de serem excutidos.

5.3. Ora, o presente recurso tem, como já se referiu, carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais acima enunciados, não bastando, pois, in-
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vocar a violação de certas normas por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e 
demonstrar -se os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste 
STA de 2/3/2006, de 23/3/06 e de 27/4/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 
245/06, 372/06 e 333/06.

E embora não deva esquecer -se que, como também se disse, o que em primeira linha está 
em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, ou seja, 
não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, 
de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional (para 
isso existem os demais recursos, ditos ordinários), atentando no julgado ora recorrido e no ale-
gado pela recorrente, afigura -se -nos que não estão verificados os ditos pressupostos da revista 
excepcional.

Com efeito, importa referir, desde logo, que, ao invés do alegado na Conclusão A do recurso, o 
acórdão recorrido não afirmou que a AT não possa, em processo de execução fiscal, proceder à penhora 
de créditos por via electrónica ou que o alegado devedor do crédito não possa, pela mesma via, reco-
nhecer, ou não, a existência do crédito/débito. O que se diz no acórdão recorrido é que, no caso, não 
se tendo observado o disposto no art. 224º do CPPT e não constando do processo executivo qualquer 
diligência ou acto processual que permita extrair que ocorreu a penhora do crédito referido pela recor-
rente, nos termos deste preceito legal, não pode, por isso, subsistir o julgamento de facto constante da 
alínea L) do Probatório.

Além disso, é, igualmente de referir que, nos termos do n.º 4 do art. 150º do CPTA, o erro na 
apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo 
havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência 
do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova. Ora, em face das características do caso 
concreto, a questão submetida a recurso sempre implicaria, como bem refere a recorrida nas suas contra-
-alegações, a apreciação de um erro daquela natureza, dado que, como se viu, no acórdão recorrido se 
entendeu, precisamente, não poder subsistir o julgamento de facto constante da dita alínea L) do Pro-
batório fixado na sentença da 1ª instância, quer porque não se encontram demonstrados os pressupostos 
de direito para se considerar penhorado tal crédito, quer porque a informação de fls. 257 e os docs. de 
fls. 269 e segs. que sustentam tal afirmação fáctica não permitem dar como provada tal penhora ou o 
não reconhecimento do crédito, dado tratar -se de meros prints informáticos que não constituem prova 
idónea de que tenha sido efectuada a penhora de qualquer crédito.

Por isso, em última análise, o que nesta alegação se vislumbra é, ainda, a reapreciação da matéria 
factual (que não cabe no âmbito deste recurso) configurando -se aí, portanto, uma questão que respeita 
ao caso concreto e, até, ao princípio da livre apreciação da prova, questão que não apresenta, pois, a 
relevância jurídica ou social invocadas nem se reveste de importância fundamental.

Por outro lado, ainda que eventualmente pudesse revelar -se a possibilidade de tal questão se 
consubstanciar como um «caso tipo» passível de se repetir em casos futuros, a própria singularidade 
das provas afasta essa previsão, sendo que também não se demonstra que a decisão nas instâncias 
seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável ou, sequer, que a questão suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a 
intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Finalmente, também não está em causa a obtenção de uma melhor aplicação do direito no 
sentido de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros a exigirem uma 
definição abstracta do direito aplicável, uma vez que, atenta a singularidade das provas, não é de 
prever que casos idênticos ao dos autos possam vir a repetir -se em número indeterminado de casos 
futuros.

6. Conclui -se, assim, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos no próprio 
art. 150º, n.º 1 do CPTA, para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - Janeiro/Fevereiro de 2007, p.13.
(2) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora, 

2011, anotação V -37 -a) ao art. 279º, p. 390. 
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 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Reclamação de órgão de execução fiscal. Oposição à execução. Extinção do processo 
de execução fiscal. Erro na forma de processo. Excesso de pronúncia. Inutilidade 
superveniente.

Sumário:

 I — Em face da correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer 
em juízo, haverá um determinado meio processual a que, em cada caso, pode ser 
utilizado para obter a tutela judicial. É à face do pedido ou conjunto de pedidos 
formulados pelo interessado que se afere a adequação das formas de processo 
especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo.

 II — A reclamação prevista nos artigos 276.º a 278.º do CPPT destina -se a obter a 
anulação de actos praticados no processo de execução fiscal, como decorre dos 
próprios termos daquele artigo 276.º e não a extinção do próprio processo de 
execução fiscal, sendo que para obter este e efeito o meio processual próprio seria 
o de processo de oposição à execução fiscal.

 III — Não há erro do processo se a sentença recorrida não determinou a extinção da 
instância, com base em algum dos fundamentos previstos na lei para a oposição 
(artigo 204.º do CPPT), no âmbito de um processo de reclamação de actos do 
órgão da execução fiscal, mas antes se limitou a anular o acto com fundamento 
em vícios próprios do mesmo.

Processo n.º 451/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Massa Insolvente Mucofran 2 — Indústria de Móveis e Utilidades de Cozinhas, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Relatório
1. Massa Insolvente de Mucofran 2 – Indústria de Móveis e Utilidades, Lda., representada pela 

Administradora da Insolvência, reclamou, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, do despacho 
do Serviço de Finanças que manteve o anterior despacho para a reclamante prestar garantia, tendo a 
reclamação sido julgada totalmente procedente.

2. Inconformada, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Tribunal, apresentando as 
seguintes conclusões das suas alegações:

a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a reclamação apresentada 
nos autos com a consequente revogação do despacho reclamado;

b) Por não ter sido efectuado o pagamento de IVA relativo ao exercício de 2009 no prazo de paga-
mento voluntário, o Serviço de Finanças de Tondela instaurou o processo de execução fiscal n.º 2704 2010 
01013416, tendo sido citada a Administradora de Insolvência, nos termos do artº 156º do CPPT;

c) Nessa sequência, a Administradora de Insolvência apresentou oposição à execução fiscal (pro-
cesso nº. 211/11.3BEVIS), na qual foi proferida douta sentença de convolação em processo de arguição 
de nulidades, a apreciar no âmbito do processo de execução fiscal respectivo,

d) Considerando que, aquando da interposição da oposição não foi prestada garantia, nos termos dos 
art.ºs 169º e 199º do CPPT, foi a reclamante notificada para a efectuar, conforme resulta dos autos;

e) Em resposta, a reclamante solicitou a dispensa de prestação de garantia, nos termos do art.º 170º 
do CPPT, tendo tal pedido sido indeferido pelo Órgão de Execução Fiscal, sendo que, inconformada 
com o despacho de indeferimento a reclamante interpôs a presente reclamação;

f) Conforme esclarecido na resposta oportunamente apresentada pela Fazenda Pública, consi-
derando o meio processual em uso e que, foi na sequência do acto praticado pelo Órgão de Execução 
Fiscal de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, que emergem os presentes 
autos, apenas em relação a essa questão e sobre a alegada preterição do direito de audição antes dessa 
decisão se debruçou a Fazenda Publica;

g) Não tendo relevado, pura e simplesmente, os restantes argumentos invocados pela reclamante 
por, no seu entender, não caberem no âmbito de apreciação de um processo de reclamação de actos do 
Órgão de Execução Fiscal;
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h) A reclamante, notificada da resposta do serviço de finanças de Tondela no sentido do indefe-
rimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentou a presente reclamação nos termos 
do art.º 276º do CPPT;

i) Refere a douta sentença que o pedido formulado pela reclamante ao serviço de finanças compe-
tente, em consequência da notificação para prestar garantia, não foi de dispensa da sua prestação mas 
de não prosseguimento da execução fiscal;

j) E que, portanto, nesse requerimento foi formulado um pedido principal  - consistente na impos-
sibilidade de o processo de execução fiscal prosseguir seus termos  -, e um pedido subsidiário daquele 
 - precisamente, de dispensa de prestação de garantia;

k) Acrescentando que as razões sustentadas para que a execução fiscal não possa continuar o 
seu rumo prendem -se com a circunstância alegada de o crédito exequendo não ter sido reclamado no 
processo de Insolvência e ainda, atenta a jurisprudência invocada na sentença, da não demonstração 
da penhora de bens diversos dos que constam da massa insolvente;

l) Sendo que, concluiu a douta sentença que “A execução tal como se configura nos autos, em 
que é executada Dr.ª Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente 
Mucofran 2 — Indústria de Móveis e Utilidades LDA, não vemos como possa prosseguir sem causar 
prejuízos irreparáveis aos credores, situação que aquela pode e deve acautelar”;

m) Seguidamente, faz notar que o despacho reclamado para prestar garantia não é legalmente 
admissível, não importando apreciar se a reclamante reúne, ou não, os pressupostos para a concessão 
da isenção de garantia, pois que, a impossibilidade de prosseguimento da execução prejudica a analise 
dispensa de prestação de garantia e de preterição do direito de audição antes da decisão sobre a atri-
buição dessa dispensa;

n) Ora, se bem interpretamos a douta sentença sob recurso, daquela resulta, como consequência, a 
extinção da execução fiscal nº. 2704 2010 01013416, no âmbito de uma reclamação de actos do órgão 
de execução fiscal motivada pelo indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de garantia;

o) Independentemente dos doutos considerandos e demais jurisprudência e doutrina invocada 
pelo Mmo Juiz “a quo” para sustentar tal entendimento, que não se pretende aqui questionar, entende 
a Fazenda Pública que tal argumentação não tem cabimento no presente meio processual;

p) Ou seja, os argumentas atinentes à “alegada impossibilidade de prosseguimento da execução”, 
sobre os quais discorreu o Mmo. Juiz, concluindo que o facto de haver declaração de insolvência e 
ausência de reclamação, na insolvência, da quantia exequenda impossibilita o prosseguimento da exe-
cução, deveria ser apreciado no âmbito do processo de oposição à execução fiscal e não no presente 
meio processual;

q) Não podemos concordar, portanto, com o aproveitar do indeferimento de um pedido de dispensa 
de prestação de garantia, para no posterior recurso judicial dessa decisão, arguir a extinção da execução, 
com os fundamentos previstos para o processo de oposição à execução fiscal;

r) E nem se diga que o facto de a agora reclamante, aquando do pedido de dispensa de prestação 
de garantia dirigido ao Órgão de Execução Fiscal ter igualmente solicitado a extinção da execução, 
torna possível nesta sede o conhecimento e determinação dessa consequência  - extinção da execução;

s) Não se pode descurar o alcance, sentido, objecto e limites de um processo de reclamação de actos 
do órgão de execução fiscal previsto no art.º 276º do CPPT, segundo o qual qualquer acto praticado no 
âmbito da execução fiscal que afecte os direitos ou interesses legalmente protegidos dos interessados 
é susceptível de recurso judicial;

t) A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui uma verdadeira acção impugnatória 
incidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por objecto determinado 
acto que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal e por finalidade a apreciação da validade 
desse acto;

u) A reclamação prevista no art.º 276º destina -se a obter a anulação de actos praticados no processo 
de execução fiscal, como decorre dos seus próprios termos, e não a extinção do próprio processo de 
execução fiscal;

v) Pois que, o meio processual destinado a obter a extinção da execução fiscal é o processo de 
oposição, regulado nos art.ºs 203º e seguintes do CPPT, conforme anotação 12 ao art.º 276º do CPPT 
Comentado e Anotado de Jorge Lopes de Sousa;

w) Nos termos da exposição vinda de referir, conclui a Fazenda Pública que apenas a questão 
relativa ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e a ilegalidade decorrente da 
preterição do direito de audiência prévia, de entre a totalidade dos argumentos apresentados, seriam os 
únicos que se enquadram na previsão do presente meio judicial;

x) Todavia, como resulta da douta sentença recorrida, esta apenas conheceu da impossibilidade do 
prosseguimento da execução, pelo facto de haver declaração de insolvência e ausência de reclamação, 
na insolvência, da quantia exequenda, desatendendo, por conseguinte, a toda a argumentação aduzida 
pela Fazenda Pública, no sentido que tais argumentos não cabem no âmbito de apreciação de processo 
de reclamação nos termos do art.º 276º do CPPT;
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y) Sendo que, na procedência da impossibilidade do prosseguimento da execução, considerou a 
douta sentença prejudicada a análise da dispensa de prestação de garantia e a preterição do direito de 
audiência prévia;

z) De qualquer forma, atente -se que não tem sentido determinar -se a extinção do processo exe-
cutivo com o fundamento de que não foi demonstrada a existência de outros bens, para além dos que 
constam do processo de insolvência;

aa) Pois que, um dos fundamentos para que possa operar a reversão do processo de execução contra 
os responsáveis subsidiários consiste precisamente na comprovação da inexistência ou insuficiência de 
bens do devedor principal, ao abrigo do art.º 153º, nº. 2 do CPPT;

bb) Devendo o serviço de finanças respectivo, no cumprimento do estipulado no art.º 180º, nº. 1 
e 2 do CPPT sustar o processo de execução fiscal aludido enquanto perdure o processo de Insolvência, 
e podendo/devendo ser objecto de tramitação subsequente a partir da remessa do referido processo de 
execução ao órgão de execução fiscal, após o encerramento do processo de insolvência;

cc) O que resulta do determinado no art.º 180º, nº. 4 do CPPT, nos termos do qual: “Os processos 
de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de 8 dias, quando cesse o processo de recupe-
ração ou logo que finde o de falência”;

dd) Nessa sequência, após o encerramento do processo de Insolvência e consequente devolução do 
processo executivo ao órgão de execução fiscal, deve ser retomada a tramitação do mesmo, ao abrigo 
do art.º 180º, nº. 5 do CPPT;

ee) O que vem de encontro à posição defendida por Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado e Co-
mentado, 6º edição 2011, Áreas Editora, Volume III, Anotação 7 ao art.º 180º (Página 324), segundo 
o qual: “Diferente é a situação de, depois de findo o processo de falência ou insolvência, poderem ser 
instauradas novas execuções ou prosseguirem as anteriormente instauradas contra o falido ou insolvente 
ou contra responsáveis subsidiários, hipóteses que têm cobertura no nº. 5 deste art.º 180º”;

ff) Do exposto decorre que, o facto de ao devedor originário não serem conhecidos outros bens, 
não é impeditivo da continuação do processo de execução fiscal, mormente para se poder operar a 
reversão contra os responsáveis subsidiários, figura jurídica expressamente prevista no art.º 153º, nº. 
2 do CPPT;

gg) Pelo que, não se concebe uma qualquer impossibilidade legal de prosseguimento da marcha 
do processo executivo, antes podendo e devendo o mesmo continuar seus trâmites em vista da cobrança 
da dívida, quanto mais não seja através da reversão da execução contra os responsáveis subsidiários;

hh) Aqui chegados e em consonância com o referido aquando da resposta apresentada nos termos 
do n.º 2 do art.º 278º do CPPT, reitera -se que as questões a apreciar na presente reclamação devem -se 
cingir ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e à ilegalidade decorrente da 
preterição do direito de audiência prévia.

ii) Questões essas que não foram analisadas na douta sentença, por se ter considerado prejudicado 
o seu conhecimento, face à decisão de impossibilidade de prosseguimento da execução;

jj) Ao determinar a impossibilidade de prosseguimento do processo executivo, essa decisão na 
prática representa a extinção do próprio processo principal de que o presente meio processual  - recurso 
de actos do Órgão de Execução Fiscal  -, constitui mero incidente;

kk) Ora, do nosso ponto de vista, o Meritíssimo Juiz não podia determinar a extinção do processo 
executivo (processo principal), num seu incidente de Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, 
que tem por escopo a apreciação de um concreto acto decisório praticado no processo executivo;

ll) O que culminou num excesso de pronúncia, que constitui causa de nulidade da sentença nos 
termos do preceituado no art.º 668º., nº. 1, alínea d) do CPC, o qual estatui “É nula a sentença quando: 
O juiz... conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”;

mm) De qualquer forma, sem prescindir;
nn) Importa realçar que, aquando da notificação da Fazenda Pública para os efeitos consignados 

no n.º 2 do art.º 278º do CPPT, informou -se o douto Tribunal da pendência dos autos de oposição sob 
o nº. 211/11.3BEVIS;

oo) Portanto, ao tempo existia uma oposição à execução referente ao processo executivo n.º 2704 
2010 01013416, o que significa que se encontrava reunido um dos pressupostos para a reclamante poder 
requerer a dispensa de prestação de garantia, nos termos do art.º 170º do CPPT;

pp) Sucede que, em 11.01.2012 foi a FP notificada da conta elaborada no processo de oposição 
judicial antes identificado, na sequência do trânsito em julgado ocorrido;

qq) Ou seja, aquando da prolação da sentença recorrida, esse pressuposto inexistia, pelo que ca-
rece de objecto a presente reclamação, pois que inexistindo meio gracioso ou judicial para discussão 
da legalidade ou da exigibilidade da dívida subjacente ao referido processo executivo, nos termos do 
n.º 169º do CPPT, não se mostram reunidos os pressupostos para a reclamante poder beneficiar da 
dispensa de prestação de garantia;

rr) Motivo porque, do nosso ponto de vista, caberia ao Mmo. Juiz, declarar a inutilidade super-
veniente da lide, daí decorrente;
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ss) Nem se afirme que o Mmo. Juiz não tinha conhecimento da sentença proferida no processo 
de oposição referenciado, pois que a Fazenda Pública aquando da sua resposta efectuou alusão, no res-
pectivo articulado 11º, da existência daquele processo de oposição, pelo que previamente à prolação da 
presente sentença cumpriria, com o devido respeito por opinião diversa, indagar da situação daqueles 
autos de oposição;

tt) Concretamente, uma vez que a solicitação de garantia para suspender a execução fiscal e o 
consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, por base tal processo judicial de opo-
sição, já decidido, não se vislumbra qualquer utilidade na presente reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal;

uu) Termos em que deve ser declarada a inutilidade superveniente da lide, decorrente da falta de 
fundamento legal para a suspensão da execução fiscal, pois que a solicitação de garantia para suspen-
der a execução fiscal e o consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, por base o 
processo judicial de oposição n.º 211/11.3BEVIS, já decidido;

vv) Resumindo, o conhecimento efectuado pelo Mmo Juiz da extinção da execução em sede de 
reclamação de actos do órgão de execução fiscal, na sequência do indeferimento do pedido de dispensa 
de prestação de garantia, contraria, frontalmente, o campo de aplicação dos meios processuais em mérito 
(oposição e reclamação de actos do órgão de execução fiscal);

ww) Deve, pois, ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença que, no 
âmbito dos presentes autos  - reclamação de actos do órgão de execução fiscal deduzido na sequência 
do indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia  - conheceu da impossibilidade do 
prosseguimento da execução, pelo facto de haver declaração de insolvência e ausência de reclamação, 
na insolvência, da quantia exequenda, quando, do nosso ponto de vista, a apreciação do Tribunal se 
devia circunscrever ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e à ilegalidade 
decorrente da preterição do direito de audiência prévia;

xx) Em conformidade, uma vez que a solicitação de garantia para suspender a execução fiscal e o 
consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, por base o processo judicial de oposição 
nº. 2111/11.3BEVIS, já decidido, não se vislumbra qualquer utilidade na presente reclamação de actos 
do órgão de execução fiscal, devendo ser declarada a inutilidade superveniente da lide decorrente da 
falta de fundamento legal para a suspensão da execução fiscal.

Termos em que, concedendo -se provimento ao presente recurso, deve a decisão recorrida ser 
revogada, com as devidas consequências legais.

3. Notificada das alegações da Fazenda Pública, a Massa Insolvente de Mucofran 2, então recla-
mante ora recorrida, veio formular a sua resposta, nos termos que se seguem:

Salvo o devido respeito, quer a factualidade, quer a juridicidade expostas na douta sentença de 
mérito não sofrem de qualquer ilegalidade, insuficiência ou, sequer, irregularidade.

Quer os factos, quer as normas jurídicas aplicadas e respectivas operações de subsunção jurídica 
encontram -se correctamente efectuadas, não merecendo a douta sentença recorrida qualquer censura, 
devendo assim ser integralmente mantida, nos seus precisos termos.

TERMOS EM QUE;
Mantendo -se a douta decisão recorrida e negando -se provimento ao presente recurso, pela im-

procedência das suas conclusões ou, ainda, por outras razões com que, V. Exas., Venerandos Juízes 
Conselheiros, se dignarão suprir; Se fará Justiça!

4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser julgado procedente 
o recurso por, em síntese, “por excesso de pronúncia e por sendo de conhecer da reclamação resultar 
que a mesma não pode proceder, por não terem sido alegados factos suficientes que possam conduzir 
a ser obtida a dispensa de garantia, nos termos que resultam, conjugadamente, dos arts. 170.º n.º 1 e 3 
do C.P.P.T. e 52.º n.º 4 da L.G.T.”

5. Cumpre apreciar e decidir, com dispensa de vistos, por o processo ser urgente.
II - Fundamentos
1. De FACTO
A sentença recorrida deu como provados, com interesse para a decisão da causa, os factos que a 

seguir se indicam:
A) O Serviço de Finanças de Tondela, instaurou execução fiscal contra MUCOFRAN 2  - IN-

DÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., com o n.º 2704201101013416, referente a IVA, do 
exercício de 2009, no montante de € 1.539,60;

B) O SF de Tondela, no âmbito da execução fiscal mencionada em A. tentou proceder à citação 
da executada, mas a carta veio devolvida com a indicação “Encerrado” e, por isso, a citação foi reali-
zada na pessoa da “Drª. Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente 
MUCOFRAN 2  - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA;

C) O Órgão de Execução Fiscal através de despacho notificou a Drª. Paula Carvalho Ferreira, na 
qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 
UTILIDADES, LDA, para, no prazo de 15 dias, prestar garantia idónea;



1555

D) A notificada apresentou resposta à notificação mencionada em C., referindo, para além do mais 
que a notificada foi declarada insolvente em 27 -10 -2008; que o crédito exequendo não foi reclamado e, 
por isso, “o procedimento executivo não tem razão para prosseguir termos, designadamente para os da 
notificação a que se responde”; se assim não se entender deve a execução ser suspensa com dispensa 
de prestação de garantia;

E) O crédito exequendo não foi reclamado nos autos de insolvência n.º 464/08.4TBTND e não 
consta da sentença de graduação de créditos;

F) O Órgão de Execução Fiscal analisando o requerido, vide alínea D), fazendo o seu enquadra-
mento jurídico -factual indeferiu, por despacho de 19 de Agosto de 2011, com os fundamentos: “... da 
falta de produção de prova da irreparabilidade do prejuízo causado à executada e, por outro da falta de 
produção de prova da irresponsabilidade da executada pela situação de insuficiência/inexistência de 
bens”. Quanto à participação prévia à decisão mais referiu: “Está superiormente esclarecido (al. a) do 
ponto 3 da circular n.º 13/99, de 08/07, da Direcção Geral dos Impostos) que a audiência dos interessados 
pode ser dispensada, para além de outras situações, quando a administração tributária apenas aprecie 
os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, limitando -se na sua decisão a fazer a interpretação 
das normas legais aplicáveis ao caso.”, vide fls. 38 e 39;G) Despacho comunicado à Reclamante em 
24 -08 -2011 reagindo a ele, através da reclamação que deu origem aos presentes autos, apresentada, 
via fax. no dia 05 -09 -2011;

H) A Entidade reclamada pronunciando -se sobre a reclamação manteve o despacho reclamado e 
remeteu os autos a Tribunal;

I) A sociedade MUCOFRAN 2 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., foi declarada 
insolvente em 27 -10 -2008”.

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Na sequência da interposição de processo de Oposição Judicial (211/11.3 BEVIS), foi a MASSA 

INSOLVENTE DE MUCOFRAN2 -INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES DE COZINHAS, Ldª., 
representada pela Drª Paula Carvalho, administradora de insolvência, notificada para prestar garantia 
idónea, nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 199º, nºs 1 e 2, do CPPT, a fim de assegurar 
a suspensão do processo executivo nº27042010 01013416.

Notificada do respectivo despacho, a MASSA INSOLVENTE DE MUCOFRAN2 -INDÚSTRIA 
DE MÓVEIS E UTILIDADES DE COZINHAS, Ldª., respondeu deduzindo reclamação para o Chefe 
do Serviço de Finanças de Tondela, terminando requerendo, entre o mais, que: a) se decida o encerra-
mento da presente execução, por ilegítima e inexigível contra a requerente que não é executada; b) se 
decida pela não aplicação, nos presentes autos, do preceituado pelo art. 169º do CPPT; c) se suspenda 
a presente execução com a dispensa de prestação da correspondente garantia, com o fundamento das 
disposições conjugadas do artigo 169º e 170º do CPPT e 52º, n.º 4, da LGT.

Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças, de 19/8/2011, foi indeferido o pedido de dis-
pensa de prestação de garantia, tendo a MASSA INSOLVENTE DE MUCOFRAN2 -INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS E UTILIDADES DE COZINHAS, Ldª., deduzido reclamação do mesmo, nos termos do 
disposto no art. 276º do CPPT, que foi julgada totalmente procedente, com a consequente revogação (1) 
do despacho reclamado.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
“Segundo o RFP, nesta sede as questões devem -se cingir ao indeferimento do pedido de dispensa 

de prestação de garantia e à preterição do direito de audiência prévia.
Já que as outras constituem argumento doutras formas processuais, como a impugnação judicial 

ou a oposição”.
“Segundo a Reclamante trata -se de uma situação de alegada impossibilidade de prosseguimento 

da execução. E a impossibilidade alicerça -a a Reclamante quer no facto de a quantia exequenda não 
ter sido reclamada na insolvência e também na alegada confusão por parte da Administração Fiscal da 
sociedade em liquidação do CSC com a figura da massa insolvente”.

“Para a reclamante os fundamentos para o pedido de dispensa de garantia, tem como fundamento 
os argumentos apontados, sobre os quais a AF não tomou posição aquando da prolação do despacho 
que recaiu sobre o requerimento”.

“No entendimento da AF não foram alegados e provados factos que comprovem a verificação dos 
pressupostos da concessão da dispensa de garantia previstos no art. 52.º da LGT”.

“Cumpre desde já referir que, em parte, concordamos com a posição da FP, ou seja só constitui 
objecto destes autos a apreciação das questões:

 - do indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia;
 - e da preterição do direito de audiência prévia.
Quanto à primeira questão a FP alega que não foram alegados e provados factos que comprovem 

a verificação dos pressupostos da concessão da dispensa de garantia previstos no art. 52.º da LGT.
Vejamos.
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Efectivamente a reclamante pouco alega sobre os pressupostos para a concessão da isenção da 
prestação de garantia. No fundo o que a reclamante alega é a impossibilidade de prosseguimento da 
execução. E a impossibilidade alicerça -a a Reclamante quer no facto de a quantia exequenda não ter 
sido reclamada na insolvência e também na alegada confusão por parte da Administração Fiscal da 
sociedade em liquidação do CSC com a figura da massa insolvente.

No entanto, não podemos esquecer que a reclamante pretende atacar verdadeiramente o despacho 
do SF que ordenou a notificação para prestar garantia, pois segundo a reclamante dada a situação de 
insolvência a execução não pode prosseguir.

Como resulta dos factos provados, primeiro a reclamante foi notificada para prestar garantia, 
nos termos do disposto no art. 169.º do CPPT, em consequência apresentou resposta, essa resposta foi 
objecto de despacho que indeferiu o pedido da reclamante, na sequência da notificação deste despacho 
a reclamante procede à reclamação do mesmo nos termos do art. 276.º e ss do CPPT.

Sucede que o pedido formulado pela reclamante ao SF, na sequência da notificação para prestar 
garantia, não foi de dispensa de garantia, mas de não prossecução da execução fiscal, aliás o pedido de 
dispensa de garantia que a FP considera ter existido, só é feito subsidiariamente pela reclamante com 
o pedido de suspensão da execução.

Assim, afigura -se -nos que nos presentes autos o pedido principal não consubstancia um pedido 
de isenção de prestação de garantia”.

Nos “presentes autos a dívida fiscal é posterior à declaração de insolvência da executada”.
“A execução tal como se configura nos autos, em que é executada DR.a Paula Carvalho Ferreira, 

na qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 
UTILIDADES, LDA não vemos como possa prosseguir sem causar prejuízos irreparáveis aos credores, 
situação que Aquela pode e deve acautelar.

Daqui decorre que se o despacho para prestar garantia não é legalmente admissível, não importa 
apreciar se a reclamante reúne os pressupostos para a concessão da isenção de garantia como o pretende 
fazer ver a FP.

Assim, sem necessidade de mais considerandos, o despacho reclamado não pode manter -se.
A decisão à primeira questão que resulta da conclusão antecedente prejudica a analise e apreciação 

das outras questões supra enunciadas”.
Contra esta decisão se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em suma, que:
(…) as questões a apreciar na presente reclamação devem -se cingir ao indeferimento do pedido de 

dispensa de prestação de garantia e à ilegalidade decorrente da preterição do direito de audiência prévia 
e que não foram analisadas na douta sentença, por se ter considerado prejudicado o seu conhecimento, 
face à decisão de impossibilidade de prosseguimento da execução;

A reclamação prevista no art. 276º destina -se a obter a anulação de actos praticados no processo 
de execução fiscal, como decorre dos seus próprios termos, e não a extinção do próprio processo de 
execução fiscal, o que culminou num excesso de pronúncia;

Tendo o processo judicial de oposição nº. 2111/11.3BEVIS, já sido decidido com trânsito em 
julgado, deve ser declarada a inutilidade superveniente da lide decorrente da falta de fundamento legal 
para a suspensão da execução fiscal.

Em face das conclusões que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso 
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente 
recurso consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela impos-
sibilidade de prosseguir a execução; se incorre em nulidade por excesso de pronúncia; e se procede a 
alegada inutilidade superveniente da lide.

2.2. Da alegada nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia
Alega a recorrente que a Mmª Juíza “a quo” não podia “determinar a extinção do processo exe-

cutivo (processo principal), num seu incidente de Reclamação de actos do órgão de Execução Fiscal, 
que tem por escopo a apreciação de um concreto acto decisório praticado no processo executivo”, “O 
que culminou num excesso de pronúncia, que constitui causa de nulidade da sentença nos termos do 
preceituado no art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC”.

De acordo com o referido preceito, constitui causa de nulidade da sentença quando o juiz “conheça 
de questões de que não poda tomar conhecimento”.

Adianta -se, desde já, que não assiste razão à recorrente.
Dispõe o art. 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a acção 

adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”. E, em termos semelhantes refere o art. 97º, n.º 2, da LGT, que 
“a todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/3/2006, proc n.º 042/06, “Em 
face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo, haverá apenas 
um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial. É à 
face do pedido ou conjunto de pedido formulados pelo interessado que se afere a adequação das formas 
de processo especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo”.
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Acontece que a reclamação prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT destina -se a obter a anulação de 
actos praticados no processo de execução fiscal (2), como decorre dos próprios termos daquele art. 276º 
e não a extinção do próprio processo de execução fiscal. Para obter este efeito o meio processual próprio 
seria o de processo de oposição à execução fiscal (3).

Neste sentido, pode ler -se, no sumário do Acórdão de 8/3/2006 que:
“I - O meio processual de reclamação de actos praticados no âmbito de processos de execução 

fiscal, previsto nos arts. 276º a 278º do C.P.P.T. não é aplicável quando o interessado pretende a extinção 
da própria execução e não a anulação de actos nela praticados.

II - O meio processual adequado para obter a extinção da execução fiscal é o processo de oposição, 
previsto nos arts. 203º e seguintes do mesmo Código.”

Teria desta forma razão a recorrente se a sentença recorrida tivesse determinado a extinção da 
instância, com algum dos fundamentos previstos na lei para a oposição (art. 204º do CPPT), no âmbito 
de um processo de reclamação de actos do órgão da execução fiscal.

Mas não foi o que aconteceu.
A Mmª Juíza “a quo” limitou -se apenas a revogar (anular) o despacho impugnado por entender 

que a execução não podia prosseguir e com razão.
Vejamos.
No caso em apreço, lida a petição inicial e o pedido que nela é formulado a título principal, 

ponderou a Mmª Juíza “a quo” que “o que a reclamante alega é a impossibilidade de prosseguimento 
da execução. E a impossibilidade alicerça -a a Reclamante no facto de quantia exequenda não ter sido 
reclamada na insolvência e também na alegada confusão por parte da Administração Fiscal da sociedade 
em liquidação com a figura da massa insolvente”. No entanto, não podemos esquecer que a reclamante 
pretende atacar verdadeiramente o despacho do SF que ordenou a notificação para prestar garantia, pois 
segundo a reclamante dada a situação de insolvência a execução não pode prosseguir.”

Entendeu a Mmª Juíza “a quo” que embora a reclamante quisesse “atacar verdadeiramente o acto 
do SF que ordenou a notificação para prestar garantia”, o pedido principal por si formulado não foi de 
dispensa de garantia, pedido que ficaria, aliás, prejudicado pela procedência do primeiro.

Resultando do probatório que a notificada havia sido insolvente em 27/10/2008 e que a dívida 
fiscal era posterior à declaração de insolvência, a sentença recorrida fundou -se nas normas do art. 180º 
do CPPT e as atinentes à insolvência, bem como a jurisprudência firme sobre aquele preceito deste 
Supremo Tribunal vazada, entre outros, no Acórdão de 7/9/2011, proc. 0326/2011, para concluir que “o 
despacho notificado à executada para prestar garantia não pode manter -se na ordem jurídica. Pois, como 
dissemos, do requerimento dirigido pela reclamante ao SF resulta que a mesma questiona a legalidade 
da existência de tal despacho, por considerar que o mesmo não devia existir (…).”

E, na verdade, pode ler -se no sumário do mencionado Acórdão que:
“I - A declaração de insolvência da sociedade executada não obsta à instauração da execução por 

créditos vencidos antes da declaração de insolvência, havendo, contudo, que, logo após a instauração, 
proceder à respectiva sustação em conformidade com o disposto no n.º 1 do art. 180º do CPPT.

II - A instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, 
como são os créditos exequendos, encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6 do artigo 180º 
do CPPT, preceito que há -de ser, contudo, interpretado razoavelmente, atenta a unidade do sistema 
jurídico dos processos de execução fiscal por créditos vencidos após a declaração de falência se forem 
penhorados bens não apreendidos naquele processo”.

No mesmo sentido, quanto ao destino dos processos de execução relativos a créditos vencidos 
após declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que, 
nos termos do n.º 6 do art. 180º, do CPPT, seguirão os termos normais até à extinção da execução, 
JORGE DE SOUSA (4) pondera que (…) apesar de aqui se referir o seu prosseguimento nos termos 
normais, deverá entender -se este seguimento em consonância com as normas do CPEREF e do CIRE, 
sob pena de se abrir a porta à possibilidade de se inutilizar todo o esforço de recuperação da empresa 
e de satisfação equilibrada dos direitos dos credores que se visa com estes processos especiais, o que 
seria uma solução manifestamente desacertada, atentos os fins de interesse público e social que estão 
subjacentes àqueles. (…). Assim, a interpretação razoável daquele n.º 6, que se compagina com a uni-
dade do sistema jurídico, que é o elemento primacial da interpretação jurídica (art. 9º, n.º 1, do CC), é 
a de que só será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por créditos vencidos após 
declaração de falência ou insolvência ou do despacho de prosseguimento da acção de recuperação da 
empresa se forem penhorados bens não aprendidos naqueles processos de falência ou recuperação ou 
insolvência”.

Ora, foi tendo em conta esta fundamentação que a Mmª Juíza “a quo” concluiu que “daqui de-
corre que se o despacho para prestar garantia não é legalmente admissível, não imporá apreciar se a 
reclamante reúne os pressupostos para a concessão da isenção de garantia, (…) pelo que o despacho 
reclamado não pode manter -se.
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Por conseguinte, no caso sub judice, está em causa uma ilegalidade que afecta o acto reclamado 
que foi revogado (anulado) com fundamento em vícios próprios (5).

Do exposto extrai -se que a Mmª Juíza “a quo” acabou por determinar a revogação (anulação) do 
despacho do “SF” e não a extinção da execução, o que é perfeitamente compatível com o âmbito de 
um processo Reclamação de actos do órgão de Execução Fiscal.

Por outro lado, a sentença recorrida limita -se a decidir de acordo com a matéria que resulta do 
probatório, embora dando à factualidade descrita um recorte jurídico diverso do apontado pela recla-
mante, o que não afecta a legitimidade do decido, uma vez que o “juiz não está sujeito às alegações das 
partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito”, nos termos do disposto 
no art. 664º do CPC.

Em face do exposto, falece, desta forma, a invocada nulidade por excesso de pronúncia, não 
havendo razão para não manter a sentença recorrida.

2.3. Quanto à inutilidade superveniente da lide
Veio a recorrente, nas alegações de recurso, suscitar a inutilidade superveniente da lide quanto 

ao pedido subsidiário deduzido na reclamação tendente à apreciação do indeferimento do pedido de 
prestação de garantia.

E porque se trata de questão de conhecimento oficioso nada obsta que a questão seja invocada 
em sede de recurso.

Como vimos, no caso sub judice, a reclamante, na sequência da oposição judicial que deduziu 
contra o processo executivo que lhe fora movido, veio requerer a dispensa de prestação de garantia, 
com vista a suspender a execução, nos termos do disposto no art. 52º, nºs 1, 2 e 4, da LGT.

Com efeito, refere o n.º 1 do art. 52º da LGT que a cobrança da prestação tributária suspende-
-se no processo de execução fiscal “em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, 
impugnação, e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 
exequenda…”. Por sua vez, o n.º 2 do mesmo preceito estabelece que a “suspensão da execução depende 
da prestação de garantia idónea”, podendo, segundo o n.º 4, a administração tributária, a requerimento 
do executado, “isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo 
irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis 
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência 
ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado”.

Entretanto, alega agora recorrente que a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 
de 5/7/2011, que determinou a convolação da referida oposição em requerimento dirigido ao órgão de 
execução fiscal, transitou em julgado (ponto xx das Conclusões), o que torna inútil a apreciação da 
questão da dispensa de garantia.

Na verdade, só teria utilidade a apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia se 
associado à oposição judicial com vista a suspender a execução em curso.

Acontece que a inutilidade superveniente da lide [cfr. art. 287º, n.º 1, alínea e), do CPC)] apenas 
seria pertinente se fosse de revogar a sentença recorrida. Caso contrário, se a execução não pode pros-
seguir independentemente da prestação de garantia, fica prejudicada a análise desta questão, tal como 
foi decidido pela sentença recorrida.

Em face do exposto, o recurso não merece provimento, devendo manter -se a sentença recorrida, 
com a consequente anulação do despacho reclamado.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal acordam, 

em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, com a consequente 
anulação do despacho reclamado.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (A sentença usa a expressão “revogação”, mas terá sido por lapso, pois o tribunal não pode revogar (fundamento em 
mérito ou oportunidade) mas são só anular (fundamento em ilegalidade) os actos praticados pelo órgão da Administração Fiscal.)

(2) (No sentido de que se trata de assegurar o direito ao recurso de «actos praticados na execução fiscal» e não apenas 
daqueles que mereçam a qualificação de «decisões», JORGE DE SOUSA, pondera que “é reconhecido um direito global de os 
particulares solicitarem a «intervenção do juiz no processo», através da reclamação prevista no art. 76º do CPPT, relativamente 
a quaisquer actos praticados no processo de execução fiscal pela administração tributária que tenham potencialidade lesiva.” 
(cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, p. 270).)

(3) (No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 28/3/2012, proc n.º 01145/11.)
(4) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, p. 324.)
(5) (Como salienta JORGE DE SOUSA, “a ilegalidade a invocar terá de afectar o acto reclamado praticado no processo 

de execução fiscal, pois é ele que é objecto da reclamação” cfr., ob. cit. anotação ao art. 277º do CPPT, p. 290, nota (2).) 
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 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Garantia. Prosseguimento da execução. Compensação.

Sumário:

Estando pendente reclamação graciosa e não tendo, no seguimento desta, ocorrido 
ainda a notificação do executado para prestar garantia (n.º 6 do artigo 169.º do 
CPPT) não podia operar -se a compensação por iniciativa da AT, nos termos do 
n.º 1 do artigo 89.º do CPPT (na redacção já então vigente), independentemente de 
ter sido recusada garantia anteriormente oferecida para suspender a execução e, 
mesmo, de a AT não se ter, igualmente, pronunciado sobre posterior requerimento 
a indicar novos bens para serem penhorados e/ou hipotecados.

Processo n.º 452/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pedro Machado Abrunhosa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida pelo TAF do Porto que julgou procedente a 

reclamação deduzida por Pedro Machado Abrunhosa, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra 
o acto de compensação de dívidas n.º 20100000000203001, praticado pelo órgão de execução fiscal no 
âmbito da execução fiscal n.º 3964201001004670, com o valor do reembolso de IRS do ano de 2009, 
no montante de 13.308,93 Euros, datado de 14/6/2010.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal e em consequência decide anular o acto de compensação do reem-
bolso de IRS no valor de 13.308,93 €, operado pela Administração Fiscal, em 15.06.2010, no processo 
de execução fiscal n.º 3964201001004670, por entender que “(...) sendo manifesto que o Reclamante 
foi tomado de surpresa com a decisão de compensação posta em crise, confiante que se encontrava 
de que a A.T. não procederia a qualquer acto de execução, pendente que estava a decisão do novo 
requerimento (segundo) apresentado pelo Reclamante relativamente aos bens que agora oferecia para 
garantia da dívida tributária.”

B. Ora, com o assim decidido não pode a Fazenda Pública conformar -se, existindo erro de jul-
gamento, quer quanto à matéria de facto, quer quanto à matéria de direito, na medida em que a douta 
sentença fez uma errada valoração dos factos constantes dos autos, bem como deu uma errada inter-
pretação e aplicação do disposto nos arts. 89º, 169º e 199º, todos do CPPT.

C. Assim, o douto tribunal partiu da reflexão sobre se a dívida exequenda estava ou não efectiva-
mente garantida, para concluir que aquela não se encontrava garantida “por inércia da Administração 
Tributária, atenta a decisão em falta, no que concerne à apreciação da idoneidade da garantia oferecida, 
tanto mais que o executado peticiona que lhe seja concedido prazo para, na eventualidade de os bens 
imóvel e móveis oferecidos se revelarem insuficientes, obter garantia bancária para o remanescente 
considerado como garantido.”

D. Ora, a douta sentença faz uma interpretação errada do dito pelo reclamante no requerimento 
entrado no OEF em 01.04.2010, documento que se encontra relatado na alínea 12 dos factos provados 
pelo douto tribunal.

E. Naquele requerimento, o reclamante, além de identificar bens oferecidos como garantia (um 
bem imóvel e móveis compostos por vários instrumentos musicais), requer, e transcreve -se, “(…)que 
seja concedido prorrogação de prazo, por um período não inferior a trinta dias, para apresentar uma 
garantia bancária pelo valor remanescente.”;

F. i.e., o reclamante reconhece abertamente que os bens que relacionou não são suficientes para 
garantir a dívida exequenda e acrescidos,

G. requerendo, assim, para cobertura do valor remanescente em dívida, um prazo para apresentar 
no OEF garantia bancária.

H. Assim, o oferecimento da garantia bancária não se configura como uma mera “eventualidade”, 
como assim entendeu o douto tribunal, que só ocorrerá após a pronúncia do OEF sobre a (in)suficiência 
da garantia apresentada,
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I. mas como uma certeza face à evidente e até reconhecida pelo recorrido/reclamante, insuficiência 
dos bens relacionados para garantia da execução fiscal.

J. Nem outra conclusão se pode extrair das palavras do recorrido/reclamante.
K. Os bens relacionados no requerimento de 01.04.2010 foram apresentados para garantia quer 

do processo de execução 3964201001004670, cujo valor de garantia foi calculado no montante de 
€ 68.796,29, cfr. alínea 10) do probatório,

L. quer para garantia do processo de execução fiscal n.º 3964201001006576, cujo valor de garantia 
foi calculada no montante de € 32.677,53, cfr. alínea 11) do probatório.

M. O bem imóvel apresentava o valor patrimonial de € 1.323,08 que, de acordo com a informação 
do OEF, foi determinado no ano de 2009,

N. e aos bens móveis foi atribuído pelo recorrido/reclamante um valor de € 8.280,00,
O. valores que, mesmo considerados juntamente, são manifestamente insuficientes para 

constituir garantia idónea, quer do processo de execução fiscal n.º 3964201001006576, quer do 
PEF 3964201001004670,

P. e muito menos para garantia das dívidas tributárias de ambos os processos.
Q. Assim, o recorrido/reclamante sabia que os bens (móveis e imóvel) identificados naquele 

requerimento não eram suficientes para cobrir o valor da garantia a prestar naquelas execuções, logo 
para suspender a sua tramitação, de forma a evitar, p.e., uma compensação de créditos.

R. Pelo que, o douto tribunal ao interpretar de forma incorrecta o dito pelo recorrido/reclamante 
decidiu suportado num facto inicial que conduziu a um raciocínio errado.

S. Depois deste entendimento, no parecer da Fazenda Pública, como vimos, errado, considerou 
o douto tribunal que, em 15.06.2010, data em que ocorreu a compensação, o OEF ainda não se havia 
pronunciado sobre o requerido pelo reclamante, donde este foi “tomado de surpresa com a decisão de 
compensação posta em crise, confiante que se encontrava de a A.T. não procederia a qualquer acto de exe-
cução, pendente que estava a decisão do novo requerimento (segundo,) apresentado pelo reclamante (…)”;

T. Ora, o reclamante/recorrido apresentou o requerimento no OEF em 01.04.2010, onde solicita 
um prazo não inferior a 30 dias para apresentar garantia bancária para caução do valor não coberto 
pelos bens oferecidos,

U. e a compensação só foi concretizada em 15.06.2010, ou seja, decorridos bem mais de trinta 
dias sobre o prazo que o reclamante requereu para apresentação da garantia bancária.

V. Deste modo, quando a Administração Tributária actuou através da realização do acto de com-
pensação, fê -lo no estreito cumprimento das normas legais e após a indiligência do recorrido/reclamante.

W. O douto tribunal nenhuma (ou quase nenhuma) importância deu ao facto de o recorrido/re-
clamante ter -se apresentado perante o OEF, mais do que uma vez, a solicitar a suspensão da execução, 
oferecendo para o efeito e para garantia dos créditos tributários bens, do seu património.

X. Ora, tal procedimento do recorrido/reclamante tem de ser apreciado como uma forma de pro-
vocar reacções/respostas pelo OEF a uma situação a que a lei só permite uma e primeira decisão.

Y. Veja -se: o que o legislador intuiu é que para se suspender a execução o executado ofereça ab 
initio garantia idónea.

Z. Se, no entendimento fundamentado do OEF, esta não se configurar como tal, a lei permite -lhe 
que nova garantia seja oferecida, mas, como é bom de ver, entre a data da decisão do OEF sobre a pri-
meira garantia apresentada e a pronúncia sobre a idoneidade da segunda, a lei não permite a suspensão 
(provisória) do processo, podendo, por isso, ocorrer, p.e., uma compensação da dívida com um crédito 
tributário.

AA. Assim, resulta de forma clara e evidente dos autos, que quando ocorreu a compensação o 
recorrido/reclamante não podia ter a expectativa de que a AT não iria proceder a actos de execução,

BB. na medida em que a execução não se encontrava suspensa, como aquele bem sabia.
CC. Ademais, se o recorrente/reclamante não se conformava com a apelada pelo douto tribunal 

de inércia da AT, e até a considerava lesiva dos seus direitos, deveria, como aliás é reconhecido na 
douta sentença recorrida, ter instado a AT a pronunciar -se sobre o requerido através do meio judicial 
próprio para o efeito,

Pelo que,
DD. o art. 89º do CPPT determina que os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão 

oficiosa, reclamação ou impugnação judicial de qualquer acto tributário, são obrigatoriamente apli-
cados na compensação das dívidas à Administração Tributária, excepto se estiver a correr prazo para 
interposição de meio gracioso ou judicial, ou se estiver pendente um destes meios, desde que a dívida 
se encontre garantida nos termos do art. 169º do CPPT.

EE. No caso em concreto, só após o indeferimento da (primeira) garantia apresentada e decorridos 
mais de trinta dias sobre o oferecimento de garantia bancária, proposta no requerimento com entrada 
no OEF em 01.04.2010, é que a Administração Tributária operou a compensação reclamada,

FF. suportando -se na correcta interpretação do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 89º do CPPT, 
que “a contrario”, obriga que a Administração Tributária efectue a aplicação de um crédito do executado 
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na compensação das suas dívidas tributárias, desde que a dívida não se mostre garantida nos termos do 
art. 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente processo judicial.

GG. Deste modo, a compensação efectuada é legal, porque preencheu os requisitos exigidos por 
lei, designadamente no art. 89º do CPPT, aqui aplicável, porquanto, a dívida exequenda não se mostrava 
garantida nos termos do art. 169º do CPPT.

Aliás,
HH. Como bem percebeu o douto tribunal quando concluiu “não estando, contudo, a dívida tri-

butária garantida, conforme resulta deste probatório (cfr. Factos 16. e 18. do probatório)”.
II. Acresce referir que, o que resulta do preceituado nos nºs. 6 e 7 do art. 169º do CPPT é que, 

mesmo que não seja prestada garantia, a mera dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial 
ou a interposição de recurso têm um efeito suspensivo provisório, até que termine o prazo de 15 dias 
que se prevê que seja concedido ao executado para prestar tal garantia.

JJ. Terminado esse prazo sem que a garantia seja prestada procede -se de imediato à penhora.
KK. Pelo que, reunidos os pressupostos exigidos por lei para que a compensação operasse, e 

não reunidos os requisitos para que a mesma fosse proibida, impunha -se à Administração Tributária a 
obrigação de efectuar a compensação na dívida cuja execução não se encontrava garantida, apesar de 
se encontrar pendente reclamação graciosa atinente à legalidade da dívida exequenda.

LL. Pelo que, entende a Fazenda Pública que o acto de compensação é legal e, assim, deve manter-
-se no ordenamento jurídico -tributário, pelo que, a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento.

Termina pedindo o provimento do recurso e que se revogue a decisão recorrida, com as legais 
consequências.

1.3. Contra -alegou o ora recorrido para concluir da seguinte forma:
A. Está em causa, nos presentes autos, a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto, em 30 de Novembro de 2011, que julgou procedente a reclamação judicial do acto praticado 
pelo Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 4 de compensação de dívidas 
fiscais n.º 2010 0000000203001 com o valor do reembolso de IRS do ano de 2009, no montante de 
€ 13.308,93.

B. A Administração Fiscal, não se conformando com tal decisão, recorreu da mesma, por considerar 
que esta padece de erro de julgamento, quer quanto à matéria de facto, quer quanto à matéria de direito, 
“na medida em que a douta sentença fez uma errada valoração dos factos constantes dos autos, bem 
como deu uma errada interpretação e aplicação do disposto no art. 89º, 169º e 199º, todos do CPPT”.

C. Ora, o Recorrido não partilha do entendimento da Fazenda Pública, considerando que as razões 
formuladas pela Fazenda Pública em sede de recurso não são suficientes para alteração do entendi-
mento sufragado na douta sentença da primeira instância recorrida, que deverá ser mantida na ordem 
jurídica.

D. Relativamente ao erro de julgamento quanto à matéria de facto invocado pela Fazenda Pública, 
salienta o Recorrido que, apesar de não ter procedido ao pagamento da liquidação de imposto nem da 
quantia exequenda decorrente do documento de cobrança coerciva, apresentou reclamação graciosa, 
tendo, simultaneamente, oferecido garantia conducente à suspensão do processo de execução fiscal, 
nos termos dos artigos 169º e 199º do CPPT.

E. Para este efeito, dirigiu o Recorrido à Administração Fiscal dois requerimentos, um em 24 de 
Fevereiro de 2010, no qual oferecia um imóvel em garantia, e outro em 31 de Março de 2011, no qual, 
na sequência da recusa da garantia inicialmente prestada e da notificação para prestar nova garantia 
idónea, oferecia como garantia quer bens móveis, quer um imóvel, solicitando ainda prorrogação do 
prazo para apresentar garantia bancária quanto ao remanescente.

F. O Recorrido nunca foi notificado de qualquer resposta da Administração Fiscal ao seu reque-
rimento datado de 31 de Março de 2011, tendo, posteriormente, sido surpreendido com a notificação 
da compensação de créditos reclamada.

G. Considerando o exposto, o Recorrido acompanha a sentença posta em crise, a qual se afigura 
irrepreensível, porquanto, e ao contrário do que argumenta a Fazenda Pública, a constituição de garantia 
não poderia ser entendida como uma certeza,

H. Uma vez que, embora o Recorrido se tivesse disponibilizado para prestar também uma garan-
tia bancária, este desconhecia – por nunca ter sido notificado de qualquer resposta da Administração 
Fiscal – se esta seria aceite e qual o ser valor, assim como desconhecia, não tendo sequer obrigação de 
conhecer, se a prorrogação do prazo peticionada seria deferida.

I. Ora, estando a Administração Fiscal obrigada, nos termos do art. 56º da Lei Geral Tributária, a 
pronunciar -se sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados, verifica -se que 
esta incumpriu, no presente caso, este dever.

J. A partir do momento em que a garantia é apresentada pelo Recorrido, esta deverá ser apreciada 
e, consequentemente, aceite ou rejeitada pelo competente órgão de execução fiscal, sendo que apenas 
em caso de rejeição, e após a notificação dessa decisão ao contribuinte, deverá então ser promovida a 
tramitação normal do processo executivo.
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K. Sem prescindir que poderia sempre o Recorrido reagir judicialmente contra o indeferimento 
da garantia prestada através de uma reclamação do acto do órgão de execução fiscal.

L. Direito que viu coarctado por nunca ter sido notificado de uma decisão quanto à garantia pres-
tada no âmbito do processo executivo.

M. Além do mais, e ainda que a Fazenda Pública argumente que estamos perante “uma situação 
a que a lei só permite uma e primeira decisão”, impõe -se destacar que não se verifica aqui uma das 
excepções previstas no n.º 2 do art. 56º da LGT, porquanto – e como bem decidiu a sentença recor-
rida – inexiste a identidade quanto ao objecto e fundamentos a que alude o referido normativo legal, 
uma vez que os bens oferecidos em garantia, no requerimento datado de 31 de Março de 2010, são 
distintos dos inicialmente oferecidos,

N. Pelo que não pode, de forma alguma, a Fazenda Pública escudar -se neste preceito para tentar 
justificar a sua omissão de pronúncia.

O. Assim, e ao contrário do que insinua a Fazenda Pública quando refere que o Tribunal a quo 
não valorou o facto de o ora Recorrido ter -se apresentado, mais do que uma vez, perante o órgão de 
execução fiscal a solicitar a suspensão da execução, não se verificou aqui qualquer manobra dilatória 
por parte do Recorrido,

P. Uma vez que este limitou -se a responder aos ofícios da Administração Fiscal, os quais o ins-
tavam a apresentar garantia idónea para efeitos de suspensão dos processos de execução fiscal, sendo 
a sequência dos requerimentos apresentados perfeitamente lógica em face das notificações recebidas.

Q. Resulta assim do exposto que a Administração Fiscal incumpriu o dever de decisão que sobre 
si impendia, pelo que não deve a argumentação da Fazenda Pública colher provimento.

R. No que respeita ao alegado dever de o Recorrido instar a Administração Fiscal para que esta 
se pronunciasse sobre o requerido através do meio judicial próprio, cumpre reiterar apenas que era 
sobre a Administração Fiscal que impendia o ónus de decidir e de notificar o Recorrido dessa decisão, 
não podendo o Recorrido ser prejudicado pela morosidade da Administração Fiscal na apreciação dos 
requerimentos que lhe são submetidos.

S. No que concerne ao erro de julgamento quanto à interpretação e aplicação do direito entende o 
Recorrido, no encalço da sentença proferida pelo Tribunal a quo, que no presente caso impõe -se concluir 
que a compensação operada por iniciativa da Administração Fiscal padece de ilegalidade.

T. Não basta afirmar que a dívida não se encontrava garantida e que, consequentemente, nos 
termos do art. 89º, n.º 1 alínea b) do CPPT, a Administração Fiscal estava obrigada a compensar um 
crédito do Recorrido, é preciso averiguar a razão pela qual tal terá ocorrido e se essa circunstância é 
ou não imputável ao aqui Recorrido,

U. Sendo que, no presente caso, o facto de a dívida não se encontrar garantida deve -se, única 
e exclusivamente, à inércia da Administração Fiscal, que nunca se pronunciou sobre o requerimento 
enviado a 31 de Março de 2010.

V. Ora, não pode a Fazenda Pública socorrer -se dos mais variados argumentos para tentar contor-
nar este facto inultrapassável – o de nunca existiu qualquer decisão por parte da Administração Fiscal 
quanto ao pedido de prestação de garantia dirigido pelo Recorrido.

W. Desta forma, decidiu bem o Tribunal a quo quando concluiu que “na esteira da posição sufra-
gada no Acórdão do S.T.A. supra referenciado, somos do entendimento que «(...) na pendência do prazo 
para prestar a garantia cuja fixação foi solicitada para suspender a execução, esta devia ter permanecido 
suspensa, sem que no seu âmbito pudessem ser praticados actos ofensivos do património do contribuinte 
– como o é manifestamente a compensação por iniciativa da administração tributária”.

X. Pelas razões expostas, é manifesto que a douta sentença, posta em crise pela Fazenda Pública, 
deve ser integralmente mantida.

Termina pedindo que seja negado provimento ao recurso e confirmada a sentença recorrida.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este Tribunal veio, por acórdão de 

29/03/2012 (fls. 264 e sgts.), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do recurso, por este apenas versar matéria de direito, declarando competente para dele conhecer 
este STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto remete para o anterior 
Parecer do MP emitido no TCA Norte, no sentido da procedência do recurso.

1.6. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1) Em 26.11.2009, foi emitida a liquidação n.º 2009 5004974234, referente a IRS do ano de 2005, 

na qual consta como valor a pagar pelo Reclamante a quantia de € 46.196,22. (cfr. fls. 29 dos presentes 
autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

2) Em Dezembro de 2009, foi o Reclamante notificado da liquidação n.º 2009 5004974234 e do 
correspondente documento de Demonstração de Acerto de Contas n.º 2009 00006819258, para proce-
der ao pagamento da quantia de € 53.076,37, relativa a IRS do exercício de 2005, cuja data limite de 
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pagamento ocorreu no dia 06 de Janeiro de 2010. (cfr. documento junto sob n.º 2, a fls. 29 a 31 cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

3) O Reclamante não procedeu ao pagamento da dívida tributária no montante de Euros 53.076,37, 
no prazo concedido para aquele efeito.

4) Em 28.01.2010, foi instaurado e autuado no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 4, o 
processo de execução fiscal n.º 3964201001004670, com base na certidão de dívida n.º 2010/61864, 
emitida por falta de pagamento voluntário da dívida tributária de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS), relativo ao ano de 2005 e acrescido, para cobrança coerciva do valor de € 
53.076,37 e acrescido (cfr. fls. 82 e 83 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais).

5) Em 19.02.2010, foi o Reclamante citado, em terceira pessoa, concretamente, “Ana Lima”, do 
documento de cobrança coerciva da dívida identificada em 2. do probatório, no âmbito do processo de 
execução fiscal n.º 3964201001004670, para pagamento da quantia exequenda no valor de € 54.323,76, 
cujo prazo de pagamento voluntário esgotou -se no dia 22 de Março de 2010. (cfr. documento junto 
sob n.º 3, a fls. 33 e A/R a fls. 83v. cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 
efeitos legais).

6) O Reclamante não procedeu ao pagamento voluntário no montante a que se alude no ponto 5. 
do probatório, no prazo concedido para o efeito.

7) Mediante o requerimento datado de 24.02.2010, o Reclamante ofereceu como garantia da quantia 
exequenda quer no processo de execução fiscal n.º 3964201001004670, quer no processo de execução 
n.º 3964201001006576, um imóvel sito no Terreiro das Freiras, n.º 37, concelho de Moimenta da Beira, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 279 (cfr. documento junto sob o n.º 5 a fls. 56 a 58 dos 
presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

8) Em 08.03.2010, foi recepcionado no Serviço de Finanças Gaia 4 o requerimento a que se reporta 
o ponto 7. do probatório (cfr. carimbo de recebimento aposto a fls. 59 dos autos).

9) Em 10.03.2010, o Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 4, procedeu ao cálculo para 
prestação de garantia, tendo fixado no respectivo montante em € 68.796,29 e ordenado a notificação 
do Reclamante para prestar garantia idónea, porquanto não fora aceite o bem imóvel oferecido pelo 
executado, com fundamento no facto de este integrar uma herança indivisa (cfr. fls. 92 dos autos, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

10) Pelo ofício n.º 2550, datado de 12.03.2010 foi notificado o Reclamante do despacho de 
indeferimento da garantia apresentada para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 3964201001004670, bem como, para no prazo de 15 dias apresentar garantia idónea no valor de 
€ 68.796,29 (cfr. fls. 93 dos autos).

11) Pelo ofício n.º 2652, datado de 16.03.2010, do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gala 
4, foi o Reclamante notificado do despacho de indeferimento da garantia apresentada para efeitos de 
suspensão do processo de execução fiscal n.º 3964201001006576, bem como, para no prazo de 15 dias 
apresentar garantia idónea no valor de € 32.677,53 (cfr. documento junto sob o n.º 6, a fls. 61 a 63 dos 
presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

12) Através de requerimento datado de 31.03.2010, o Reclamante veio expor e requerer nos 
seguintes termos:

«1. O contribuinte reitera o pedido de suspensão dos processos executivos acima identificados 
solicitando a V. Ex.ª se digne considerar idónea a seguinte garantia.

A)  - Bens Móveis – material musical:
1) TASCAM 302 – 100 euros;
2) TASCAM DA30 mkII – 300 euros;
3) Opcode studio 128x – 80 euros;
4) Focusrite Green Series – 450 euros;
5) Focusrite Green Series – 450 euros;
6) Focusrite Green series VoiceBox/channel strip – 450 €;
7) Focusrite Green series EQ – 400 €,
8) Focusrite Green series Compressor/Limiter – 400 €;
9) Fostex ADAT CX -8 – 300 Euros;
10) Alexis ADAT XT – 450 Euros;
11) Mackie HR824 – 1200 Euros;
12) MACKIE ULTRA -34 UNIVERSAL AUTO MATE INTERFACE PATCH BAY – 200 €;
13) 2x MACKIE (Bus) + PowerSuply – 3500 €
B) Bens Imóveis
1) Bem imóvel, sito em Malhada de Santa Maria, Tavira, inscrito na matriz sob o n.º 1451;
2. Mais se requer que seja concedido prorrogação de prazo, por um período não inferior a trinta 

dias, para apresentar uma garantia bancária pelo valor remanescente.» (cfr. documento junto sob o n.º 7, 
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a fls. 65 a 68 dos presentes autos, e fls. 94 e ss, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais).

13) Em 01.04.2010, o requerimento referido no ponto 12. do probatório foi recepcionado no Serviço 
de Finanças de Vila Nova de Gaia 4 (cfr. carimbo de recebimento aposto a fls. 94 e 95 dos autos).

14) O prédio urbano oferecido como garantia no requerimento aludido em 12. do probatório, 
inscrito na matriz predial da freguesia de Malhada de Santa Maria, Tavira, sob o artigo 3616, tem como 
valor patrimonial, determinado no ano de 2009, € 1.323,08. (cfr. certidão a fls. 114 dos autos, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

15) O órgão de execução fiscal não proferiu decisão sobre o requerimento a que alude no ponto 
12 do presente probatório até à data em que se efectivou a compensação de créditos posta em crise.

16) Em 07.05.2010, o Reclamante apresentou reclamação graciosa da liquidação de IRS n.º 2009 
5004974234, referida no ponto 2. no probatório, na qual pugna pela anulação da liquidação adicional 
de IRS, referente ao período tributário de 2005 (cfr. documento junto sob o n.º 4, a fls. 35 a 54 dos 
presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).

17) Em 05.06.2010, foi emitida a liquidação n.º 2010 5003437016, referente a IRS do ano de 
2009, na qual consta como valor a reembolsar ao Reclamante a quantia de € 13.308,93. (cfr. documento 
junto sob o n.º 1, a fls. 25 dos presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais).

18) Em 14.06.2010, conforme documento n.º 20100000000003001, a Administração Tributária 
procedeu à compensação de dívidas fiscais do executado com o crédito do ora Reclamante referido em 
17. do probatório, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3964201001004670 (cfr. documento 
junto sob o n.º l, fls. 26 e 27 dos presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais).

19) Em 14.06.2010, o Reclamante foi pessoalmente citado no âmbito da execução fiscal 
n.º 3964201001004670. (cfr. certidão de citação a fls. 99 dos autos).

20) Em 21.06.2010, o Serviço de Finanças procedeu à penhora dos bens móveis identificados no 
auto de penhora de fls. 102, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

21) Por requerimento datado de 14.07.2010, veio o Reclamante reiterar o teor do vertido no re-
querimento datado de 31.03.2010 e recepcionado a 01.04.2010 (cfr. fls. 103 a 109 dos autos).

22) Em 26.07.2010, foram pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 4, expedidas duas 
notificações dirigidas quer ao Reclamante, quer à sua mandatária, nos seguintes termos:

«Fica V Exa. por este meio notificado que, conforme despacho do Chefe do Serviço de Finanças, 
por delegação, cuja fotocópia se junta, foi mantida a decisão de compensação da dívida fiscal nos pre-
sentes autos, sendo que a mesma foi considerada para garantir os créditos da exequente.

Mais fica V. Exa. notificado para, querendo, no prazo de 15 dias, proceder à prestação de garantia 
idónea no valor remanescente da dívida que se calcula no montante de € 52. 164,28 para assegurar os 
créditos da exequente e para efeitos de suspensão do processo executivo.» (cfr. fls. 191 e 192 dos autos).

23) Em 07.07.2010, foi apresentada pelo Reclamante, junto do Serviço de Finanças Vila Nova de 
Gaia 4, a presente reclamação (cfr. fls. 11 dos autos).

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se era admissível a compensação de créditos 
tributários por iniciativa da AT, a sentença recorrida veio a concluir pela negativa com base em que no 
caso dos autos a AT aplicou incorrectamente o disposto no n.º 1 do art. 89º do CPPT.

E para assim decidir considerou a fundamentação seguinte:
 - Constituem requisitos da compensação de dívidas de tributos por iniciativa da AT: a) haver um 

crédito a favor de um contribuinte de que é devedora a AT, que esteja em fase de execução; b) que esse 
crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa ou de impugnação 
judicial, ou outro meio administrativo ou contencioso; c) que esse contribuinte seja simultaneamente 
devedor de tributos; d) não estar a dívida garantida; ou, estando -o, não esteja pendente reclamação 
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal relativa à dívida do con-
tribuinte, nem estar a dívida a ser paga em prestações.

 - No caso, estão preenchidos os requisitos constantes das als. a), b) e c) mas não está preenchido 
o requisito referido na alínea d).

Isto porque resultando do disposto nos arts. 169º, n.º 1, 195º e 199º, todos do CPPT, que para 
suspender a execução o executado deve oferecer garantia idónea (que assegure a cobrabilidade da divida 
tributária), dos factos provados resulta que, tendo o executado sido citado em 19/2/2010 para pagar a 
quantia exequenda (cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 22/3/2010), tendo apresentado 
em 8/3/2010 um requerimento a oferecer como garantia um imóvel, tendo o SF notificado, por ofício 
de 12/3/2010, o executado de que fora indeferido tal requerimento (porquanto não fora aceite o bem 
imóvel oferecido pelo executado, com fundamento no facto de este integrar uma herança indivisa) e 
para no prazo de 15 dias apresentar garantia idónea no valor de € 68.796,29, tendo este apresentado, 
em 1/4/2010, novo requerimento (i) reiterando o pedido de suspensão da execução, (ii) que se consi-
derasse idónea a garantia consistente em outros bens que ofereceu (bens móveis e outro bem imóvel) 
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e (iii) a prorrogação de prazo, por um período não inferior a trinta dias, para apresentar uma garantia 
bancária pelo valor remanescente, o OEF não proferiu decisão sobre este requerimento até à data em 
que se efectivou a compensação de créditos posta em crise.

Ora, sendo tempestiva também a apresentação deste requerimento em 1/4/2010 (dado que o recla-
mante foi notificado, por ofício de 12/3/2010, de que fora indeferido o primeiro requerimento e devia 
apresentar garantia idónea no prazo de 15 dias) e estando a AT obrigada a pronunciar -se sobre todos 
os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados (nº 1 do art. 56º da LGT) então, quando 
foi operada a compensação aqui questionada, ainda não havia uma decisão no sentido da admissão ou 
recusa quanto à segunda garantia apresentada, pelo que, de acordo com a jurisprudência constante do 
ac. do STA, de 22/4/2009, rec. n.º 0277/09, a compensação por iniciativa da AT não podia legalmente 
ser realizada nos termos do n.º 1 do art. 89º do CPPT.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando que a sentença faz uma interpretação errada 
do que é dito pelo reclamante no requerimento entrado 1/4/2010, pois que este logo ali reconhece que 
os bens que relacionou não são suficientes para garantir a dívida exequenda e acrescidos, requerendo, 
por isso, um prazo para apresentar garantia bancária que garantisse o valor remanescente em dívida, 
pelo que ao invés do que se entendeu na sentença, se verificou desde logo que o reclamante sabia que os 
bens identificados em tal requerimento não eram suficientes para cobrir o valor da garantia a prestar nas 
execuções e para suspender a respectiva tramitação por forma a evitar, por exemplo, uma compensação 
de créditos, sendo que o que o legislador estabelece é que para se suspender a execução o executado 
ofereça ab initio garantia idónea e se, no entendimento fundamentado do OEF, esta não se configurar 
como tal, o que a lei permite ao executado é que ofereça nova garantia, mas, entre a data da decisão 
do OEF sobre a primeira garantia apresentada e a pronúncia sobre a idoneidade da segunda, a lei não 
permite a suspensão (provisória) do processo, podendo, por isso, ocorrer, p.e., uma compensação da 
dívida com um crédito tributário.

4. Embora o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) se tenha declarado incompetente, 
em razão da hierarquia, para decidir o presente recurso e declarado competente para o efeito a Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, para onde os autos subiram, não há 
controvérsia das partes a este propósito.

Ora, na perspectiva considerada pelo TCAN, também aqui se entende que o recurso tem por 
exclusivo objecto matéria de direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos 
constantes do probatório, divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.

Apreciando, pois.
4.1. De acordo com o disposto nos nºs. 1 e 2 do art. 169º do CPPT (redacção à data – a da Lei 

n.º 3 -B/2010, de 18/4) a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, 
impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (…) 
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195º ou prestada nos termos do art. 199º 
ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o mesmo sucedendo no caso 
de, após o termo do prazo de pagamento voluntário, ser prestada garantia antes da apresentação do 
meio gracioso ou judicial correspondente, acompanhada de requerimento em que conste a natureza da 
dívida, o período a que respeita e a entidade que praticou o acto, bem como a intenção de apresentar 
tal meio gracioso ou judicial.

Por sua vez, o art. 89º do mesmo CPPT dispunha (na redacção à data) que os créditos ali previstos 
(entre os quais os de reembolso) são obrigatoriamente aplicados na compensação das dívidas do executado 
cobradas pela AT, excepto nos casos em que (i) esteja a correr prazo para interposição de reclamação 
graciosa, recurso hierárquico, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução ou (ii) esteja 
pendente qualquer desses meios graciosos ou judiciais, ou a dívida esteja a ser paga em prestações, 
desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do art. 169º do mesmo Código.

4.2. No caso, tendo sido notificado das liquidações adicionais de IRS dos anos de 2005 (com data 
limite de pagamento até 6/1/2010) e 2006 (com data limite de pagamento até 20/1/2010) e tendo sido 
instaurada, em 28/1/2010 a execução para cobrança da dívida relativa ao IRS de 2005, o recorrido logo 
em 25/2/2010 apresentou no SF de Gaia 4 requerimento a declarar a intenção de reclamar graciosa-
mente e/ou impugnar judicialmente ambas as liquidações e que pretendia prestar garantia para efeitos 
do preceituado no art. 169º do CPPT, oferecendo para tanto o bem imóvel ali identificado para sobre 
ele ser constituída hipoteca (embora se constate que, conforme consta dos nºs. 7 e 8 do Probatório, 
ocorreu a apresentação de tal requerimento em 8/3/2010  - conforme carimbo de recebimento aposto a 
fls. 59 dos autos  - também se constata, de fls. 86, que o mesmo já anteriormente tinha sido apresentado 
e recepcionado nesse SF em 25/2/2010).

E no seguimento foi o executado/recorrido notificado quer, por ofício de 12/3/2010, do despa-
cho de indeferimento do pedido de prestação dessa garantia apresentada para efeitos de suspensão do 
processo de execução fiscal n.º 3964201001004670, bem como, para no prazo de 15 dias apresentar 
garantia idónea no valor de € 68.796,29 relativamente a esse processo de execução, quer, por ofício 
de 16/3/2010, do despacho de indeferimento do pedido de prestação de garantia para efeitos de sus-
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pensão do processo de execução fiscal n.º 3964201001006576, bem como, para no prazo de 15 dias 
apresentar garantia idónea no valor de € 32.677,53, nesse processo (cfr. nºs. 9 a 11 do Probatório), 
tendo apresentado, em seguida, em 1/4/2010, novo requerimento a reiterar o pedido de suspensão dos 
ditos processos executivos, a oferecer como garantia os bens móveis e novo imóvel ali identificados e 
a requerer prorrogação de prazo, por um período não inferior a 30 dias, para apresentar uma garantia 
bancária pelo valor remanescente.

Em 7/5/2010 foi deduzida reclamação graciosa da mencionada liquidação referente ao ano de 
2005 e em 14/6/2010 a AT, tendo emitido em 5/6/2010, a liquidação n.º 2010 5003437016 referente a 
IRS do ano de 2009, que originou valor a reembolsar ao recorrido, na quantia de € 13.308,93 proce-
deu à respectiva compensação, em 14/6/2010, no âmbito da execução fiscal n.º 3964201001004670, 
tendo, igualmente, em 21/6/2010, procedido à penhora dos bens móveis que tinham sido oferecidos 
(cfr. nºs. 12 e ss. do Probatório) e tendo, ainda, procedido, em 14/6/2010 à citação pessoal do recorrido 
para essa mesma execução fiscal (cfr. fls. 98/99 e n.º 19 do Probatório), este apresentou, em 16/7/2010 
o requerimento de fls. 106 e sgts. reiterando o que já solicitara no anteriormente entregue em 1/4/2010, 
após o que o SF Gaia 4 o notificou de que foi mantida a decisão de compensação da dívida fiscal e a 
mesma fora considerada para garantir os créditos da AT, bem como para, querendo, no prazo de 15 
dias, proceder à prestação de garantia idónea no valor remanescente da dívida, calculada no montante 
de € 52.164,28 para efeitos de suspensão do processo executivo.

4.3. Ora, face a esta factualidade, constata -se que, após o termo do prazo de pagamento voluntário, 
o recorrido, logo apresentou o requerimento a pedir a suspensão da execução, por pretender impugnar 
judicialmente ou reclamar graciosamente da liquidação, oferecendo como garantia, para ser hipotecado, 
o imóvel ali identificado (note -se que, nesta data, a redacção do n.º 2 do art. 169º do CPPT, ainda não 
contemplava as alterações que vieram a ser introduzidas pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18/4).

E como refere o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
Anotado e Comentado, Vol. II, 5ª edição, Áreas Editora, 2007, anotação 4 ao art. 169º, p. 173) resultava, 
então, do preceituado nos nºs. 2 e 3 deste artigo, que «mesmo que não esteja prestada garantia, a mera 
dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial ou a interposição de recurso têm um efeito 
suspensivo provisório, até que termine o prazo de 15 dias que se prevê que seja concedido ao executado 
para a prestar. Findo esse prazo a decisão impugnada pode ser executada, mas poderá, ulteriormente, ser 
obtido efeito suspensivo se a garantia for prestada ou dispensada ou for efectuada penhora que garanta 
a totalidade da quantia exequenda e acrescido.»

É certo que, como alega a recorrente Fazenda Pública, no requerimento que o recorrido apresentou 
em 1/4/2010, ele logo reconhece que os bens que relacionou não são suficientes para garantir a dívida 
exequenda e acrescido, requerendo, por isso, um prazo para apresentar garantia bancária que garantisse 
o valor remanescente em dívida, pelo que, sempre se poderia dizer que o mesmo recorrente sabia que 
os bens identificados em tal requerimento não eram suficientes para cobrir o valor da garantia a prestar 
e para suspender a tramitação das execuções.

Mas, nem por isso a lei permitia desde logo a compensação questionada nos autos.
Com efeito, a compensação de dívidas nos termos do art. 89º do CPPT só é legalmente admissível 

desde que não esteja a correr prazo para a interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, 
impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução (al. a) do n.º 1 deste art. 89º), ou desde 
que a dívida não esteja garantida ou, estando -o, não esteja pendente qualquer daqueles citados meios 
de reacção.

Contudo, no caso, a reclamação graciosa foi intentada em 7/5/2010 e, portanto, só a partir dessa 
data, rectius, da notificação a operar no seguimento da apresentação da dita reclamação graciosa (nº 6 
do art. 169º do CPPT, na redacção à data) se poderia iniciar o mencionado prazo provisório de 15 dias 
para o executado prestar garantia idónea.

Mais do que saber se é legal a compensação por iniciativa da AT, efectuada na pendência de 
um requerimento do executado a oferecer bens para a prestação de garantia com vista à suspensão da 
execução, mas já depois do indeferimento de um primeiro requerimento com o mesmo objectivo, a 
questão a decidir passa, pois, por apreciar se, apesar desse circunstancialismo, tendo sido apresentada 
reclamação graciosa e não tendo o executado sido, então, notificado para prestar garantia, a AT poderia 
ter, entretanto, procedido à compensação questionada nos autos.

Na verdade, uma vez que ainda não havia então garantia prestada (devido às anteriores vicissitudes 
relativas à prestação da garantia e, precisamente por causa dessas vicissitudes, a AT não considerara 
prestada, até então, qualquer garantia) impunha -se que, atento o disposto nos nºs. 1 e 6 do art. 169º do 
CPPT e face à dedução, em 7/5/2010, da reclamação graciosa, o executado/recorrido fosse notificado 
para os termos do disposto no anterior n.º 2 (nº 6 na redacção à data) desse mesmo art. 169º («Se não 
houver garantia constituída ou prestada, nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida 
exequenda e acrescido, será ordenada a notificação do executado para prestar a garantia referida no 
número anterior dentro do prazo de 15 dias»), até porque o próprio executado apresentara, em 1/4/2010, 
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o citado requerimento a indicar novos bens para serem penhorados, requerimento esse que também não 
obtivera ainda pronúncia por parte da AT.

Porém, ainda antes de tal notificação (que só veio a ser efectivada em 26/7/2010), a AT procedeu 
desde logo (em 14/6/2010) à questionada compensação, apesar de então estar já pendente a reclamação 
graciosa.

Ora, como a sentença refere, e na esteira do acórdão deste STA, de 22/4/2009, rec. n.º 0277/09, 
entende -se que, dada a pendência da reclamação graciosa e não tendo, no seguimento desta, ocorrido 
ainda a notificação do executado para prestar garantia (citado n.º 6 do art. 169º do CPPT), então, in-
dependentemente de ter sido recusada garantia anteriormente oferecida para suspender a execução e, 
mesmo, de a AT não se ter, igualmente, pronunciado sobre posterior requerimento a indicar novos bens 
para serem penhorados e/ou hipotecados, não podia operar -se a compensação por iniciativa da AT, nos 
termos do n.º 1 do art. 89º do CPPT (na redacção já então vigente).

Como, por um lado, ensina o Cons. Lopes de Sousa, (ob. cit., Vol. I, 5ª edição, Áreas Editora, 
2006, anotação 9 ao art. 89º, pp. 635/636), «a proibição de efectuar a compensação se pender recla-
mação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda 
exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre 
as quais não haja controvérsia», sendo que, por outro lado, a dedução de reclamação graciosa «exprime 
a existência de controvérsia acerca da dívida que a Administração tributária pretende executar, facul-
tando a lei o direito ao executado de, na pendência em sede administrativa ou judicial do pleito, obstar 
a que a execução prossiga através da prestação de garantia ou obtendo a sua dispensa», pelo que, «na 
pendência do prazo para prestar a garantia cuja fixação foi solicitada para suspender a execução, esta 
devia ter permanecido suspensa, sem que no seu âmbito pudessem ser praticados actos ofensivos do 
património do contribuinte – como o é manifestamente a compensação por iniciativa da administração 
tributária (art. 89º n.º 1 do CPPT), na medida que o priva de um crédito a que tem direito sem para tal 
ter de consentir» (citado acórdão do STA, bem como, entre outros, o ac. de 15/2/2012, rec. n.º 089/12).

4.4. E neste contexto também não pode relevar o alegado nas Conclusões T e ss. das alegações 
de recurso: com efeito, embora a compensação, concretizada em 15/6/2010, haja operado depois de 
esgotado o prazo que o reclamante requerera para apresentação da garantia bancária, ela ocorreu, ainda 
assim, antes de a garantia ter sido aceite como prestada e depois de ter sido apresentada a reclamação 
graciosa. E não tendo, anteriormente (mas posteriormente à dedução da reclamação graciosa) sido 
ordenada a referida notificação para prestar aquela garantia, nem tendo a que fora anteriormente ofe-
recida sido apreciada ou aceite, não há que distinguir entre eventuais datas da decisão do OEF sobre a 
primeira garantia apresentada e a pronúncia sobre a idoneidade da segunda, para concluir que poderia 
operar -se a compensação, na data em que ocorreu.

Pelo exposto, improcedem as Conclusões do recurso, sendo de confirmar a decisão recorrida, 
embora com a presente fundamentação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Direito de audição. Dispensa de prestação de garantia.

Sumário:

 I — No processo de execução fiscal — que tem natureza judicial (cfr. artigo 103.º da 
LGT) — a AT intervém quer como órgão de execução fiscal, praticando actos 
processuais sem natureza jurisdicional, quer como sujeito activo da relação 
tributária que deu origem à dívida exequenda, praticando actos administrativos 
tributários.

 II — A decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de garantia deve qualificar-
-se como um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, inserido no 
âmbito de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente diferente do 
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procedimento processual dirigido à cobrança coerciva de determinadas quantias, 
submetido, por isso, aos princípios e normas que disciplinam a actividade tribu-
tária.

 III — Todavia, face à urgência objectiva de prolação dessa decisão, revelada pelo ar-
tigo 170.º do CPPT, deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo artigo 103.º, 
n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados «[q]uando a decisão 
seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em conformidade 
com o disposto no artigo 2.º, alínea c), da LGT.

 IV — Ainda que não se aceite a aplicabilidade da referida norma do CPA, o próprio 
requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando todas as 
razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos 
os elementos de prova, desempenha já a função de audiência prévia, não havendo 
que chamá -lo novamente a participar na formação da decisão dada a regra geral 
contida no n.º 3 do artigo 60.º da LGT quando aplicada a todos os procedimentos 
tributários que culminem com um acto final lesivo, seja ele ou não um acto de 
liquidação.

Processo n.º 489/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Augusto Loureiro Ferreira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 António Augusto Loureiro Ferreira (adiante Executado, Reclamante ou Recorrido), invocando 

o disposto no arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou 
para o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 
 - 2 que lhe indeferiu o pedido de dispensa de garantia formulado em ordem à suspensão do processo 
de execução fiscal que aí corre termos contra ele e na sequência do deferimento do pagamento em 
prestações no processo.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa julgou a reclamação procedente e, em 
consequência, anulou o acto reclamado.

Para tanto, em síntese, tendo enunciado como primeira questão a apreciar e decidir a de «[s]aber 
se relativamente ao acto de dispensa de prestação de garantia se impunha a prévia audiência do interes-
sado», considerou que aquele acto enferma de vício de forma por preterição de formalidade essencial, 
a determinar a sua anulação, na medida em que não foi precedido da notificação do Executado para, 
querendo, exercer do direito de audiência previamente à decisão sobre o pedido de dispensa de garantia, 
como o impunha o disposto no art. 60.º da Lei Geral Tributária (LGT) e no art. 100.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA).

1.3 A Fazenda Pública (adiante também Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela 
interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de 
interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
A) Por muito respeito que mereça o vertido na decisão a quo, com a mesma não se pode, de modo 

algum concordar,
B) Pelo que com o devido respeito, bastaria que fosse dada uma maior acuidade ao escopo do 

vertido nos arts. 54.º, 60.º,103.º, todos da LGT, dos arts. 89.º, nº. 1, 151.º, n.º 2 do art. 169.º, n.º 3 e 4 do 
art. 170.º e n.º 2 do art. 198.º todos do CPPT e art. 100.º do CPA conjugadamente com a mais recente 
Jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, mormente do nosso Supremo Tribunal Administrativo, 
para que, se pudesse aquilatar pela improcedência da Reclamação aduzida pelo Recorrido/Reclamante, 
maxime, para que melhor se pudesse aferir pela inexistência de um qualquer vício de preterição da 
formalidade essencial sub judice.

C) Pelo que, in casu a Recorrente, conclui não ter razão o Tribunal a quo, que julgou num deter-
minado sentido que, perante a mais recente Jurisprudência do Tribunais superiores e com os elementos 
constantes dos autos, não tem a devida correspondência com o modo como as normas que constituem 
o fundamento jurídico da decisão a quo deveriam ter sida interpretadas e aplicadas.

D) Na douta decisão sub judice o respeitoso areópago a quo julgou procedente a reclamação apre-
sentada pelo ora Recorrido/reclamante tendo, consequentemente, determinado a anulação do despacho 
do órgão da execução fiscal que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia formulado pelo 
aqui Recorrido, por entender ter o dito despacho sido proferido com preterição de formalidade legal (in 
casu a preterição de audiência prévia do reclamante, à decisão de dispensa de prestação de garantia) 
mais concretamente a prevista no art. 60º da LGT.

E) Ora, salvo o devido respeito por opinião contrária, entende a Fazenda Pública que o citado 
normativo legal não é aplicável em sede de execução, maxime, antes da decisão que recaia sobre um 
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pedido de dispensa da prestação de garantia formulado pelo executado/recorrido, tal como sucedeu no 
caso vertente

F) A questão essencial com a qual a Fazenda Pública, respeitosamente, discorda com a forma como 
foi interpretada pelo areópago a quo, reconduz -se a saber se no âmbito de um processo de execução 
fiscal – maxime, tal como no caso vertente antes da decisão do órgão da execução fiscal que recaia 
sobre um pedido de dispensa prestação de garantia formulado pelo executado – é aplicável o direito de 
participação previsto no art. 60 da LGT, tal como foi asseverado pelo areópago a quo.

G) Para tanto, consta vertido na douta decisão recorrida, na sua “Fundamentação de Direito”, 
relativamente ao tema da preterição de audiência prévia do ora Recorrido/reclamante, uma análise 
relativamente à natureza jurídica do acto que decida a dispensada prestação de garantia:

 - “...é certo que o processo de execução fiscal à um processo de natureza jurisdicional, como 
dispõe o art. 103º da Lei Geral Tributária, onde logo se lê “sem prejuízo da participação dos órgão da 
administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional”, donde se retira a conclusão, 
que não é pelo facto de o processo de execução fiscal ter natureza judicial que não podem ser praticados, 
na respectiva tramitação, actos de natureza administrativa.

Sendo certo que a decisão que incida sobre a dispensa da prestação de garantia, produz por si só 
efeitos jurídicos, nomeadamente a não suspensão do processo de execução fiscal, preenche -se o con-
ceito de acto administrativo, e bem assim, são -lhe aplicáveis as normas respeitantes ao procedimento 
tributário, pois que qualquer tomada da decisão administrativa tem sempre subjacente um procedimento 
administrativo, ainda que abreviado, nos termos do disposto no art. 267. n.º 5 da Constituição da Re-
pública Portuguesa, e do art. 1.º do Código de Procedimento Administrativo.”

H) No que tange à questão da indispensabilidade de audiência prévia à decisão de dispensa de 
prestação de garantia, o Tribunal a quo alicerçou -se, mutatis mutandis no teor do vertido no douto Acór-
dão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 01072/11 de 14.12.2011 o qual, por economia processual, 
se dá aqui por vertido para os devidos efeitos,

I) Nesta senda, com base na tese sufragada naquele douto Acórdão do STA, o Tribunal a quo, 
com o devido respeito, erradamente considerou que “…conforme resulta da jurisprudência transcrita, 
dúvidas não restam que no caso das presentes autos, como no caso do Acórdão, era devida a audiência 
do interessado prévia à decisão, pois que aquele podia ainda, em face do projecto de decisão, vir juntar 
os elementos consideradas em falta para fazer a prova, que se revelou, para a decisão administrativa, 
insuficiente”.

J) Todavia, a aqui Recorrente, tal como infra melhor se explanará, alicerça -se na mais recente 
jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Administrativo, mormente no seu mui douto Acórdão de 7 
de Março de 2012, no âmbito do Proc. 0185/12, o qual, mutatis mutandis, serviu para que a Fazenda 
Pública pudesse aferir no sentido de que a douta decisão a quo enferma de errada interpretação e apli-
cação do direito.

K) Também no sentido favorável da posição assumida pela Fazenda Pública no caso vertente, com 
outro tipo de fundamentação, encontramos os doutos Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 
de 7/12/2011, no rec. n.º 01054/11 e o Acórdão de 23.02.2012 no Proc. 059/12.

L) Aliás, nos presentes autos, também a Digníssima Magistrada do Ministério Público que teve 
vista no processo emitiu um parecer no sentido da improcedência da reclamação apresentada pelo Re-
corrido/reclamante, com os fundamentos do seu douto parecer de fls.105 a 108 do processo em apreço.

M) O normativo legal (art. 60º da LGT) encontra -se previsto no Capítulo 1 do Título III da LGT 
referente às regras gerais do procedimento tributário.

N) Como resulta do disposto alínea h) do n.º 1 do art. 54º da LGT “O procedimento tributário 
compreende toda a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos tributários, designadamente (…) 
a cobrança das obrigações tributárias, no parte que não tiver natureza judicial”

O) Sendo que, naquele diploma legal, o art. 103º preceitua que “O processo de execução fiscal 
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos 
que não tenham natureza jurisdicional”.

P) Em face do teor dos citados normativos legais revela -se imperioso concluir que o processo de 
execução fiscal não pode ser qualificado como um “procedimento”, antes deve ser entendido como um 
“processo judicial”, e, assim sendo, forçoso se torna concluir que o referido normativo legal não pode 
ser aplicado no âmbito processual.

Q) Pela sua pertinência, e para que melhor fique cimentada a posição aqui defendida pela Fazenda 
Pública, é sobejamente pacífico que inexiste norma que determine, de forma geral, a aplicação do 
princípio da participação dos interessados (mediante audiência prévia) no âmbito da execução fiscal, 
com a devida salvaguarda da excepção prevista no art. 23.º, n.º 4 da LGT.

R) Aliás, aquela referida excepção plasmada no art. 23.º, n.º 4 da LGT) vem, em bom rigor, confir-
mar a regra: De que de que tal direito de audição prévia às decisões proferidas, não é, salvo disposição 
expressa ao, contrário, aplicável no seio do processo de execução fiscal
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S) Ainda que se entenda que, não obstante a natureza judicial do processo de execução fiscal, os 
actos praticados pelo órgão da execução fiscal têm natureza administrativa, as normas legais que lhe 
são aplicáveis são apenas as respeitantes a esse mesmo processo e não as previstas para todo e qualquer 
procedimento tributário, que, como se referiu, o próprio legislador teve o cuidado de, expressamente, 
excluir no art. 54º, nº. 1, alínea h) da LGT.

T) Em face do sobredito, não sendo aplicável o dito normativo legal, nem existindo comando 
legal que imponha tal direito de participação previamente à decisão sobre a dispensa da prestação de 
garantia, é forçoso coligir que tal formalidade legal não foi preterida no caso sub judice.

U) O respeitoso areópago a quo ao decidir de forma diversa, levou a que, com o devido respeito, 
a douta decisão a quo enferme da errada interpretação e aplicação do direito.

V) Consequentemente, in casu, nenhum vício foi praticado pelo Chefe do 2º serviço de Finanças 
de Lisboa, no despacho proferido em 26 de Outubro de 2011.

W) O âmago da temática em análise no caso vertente, consiste em determinar se aos actos pra-
ticados na execução fiscal são aplicáveis as normas do procedimento tributário, nomeadamente a do 
artigo 60º da LGT que estabelece o direito de participação dos contribuintes, na modalidade de audição 
prévia, na formação das decisões que lhes digam respeito.

X) A solução desta questão, que ainda não obteve resposta suficientemente consolidada na juris-
prudência tributária, tem por ponto de partida a determinação do sentido e alcance do artigo 103º da 
LGT, em cujo n.º 1 se diz que «o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo de 
participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional”; e 
no n.º 2 se prescreve que «é garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução 
fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária, nos 
termos do número anterior».

Y) O sufragado naquele normativo, no sentido de que «o processo de execução fiscal tem natureza 
judicial», exprime literalmente o sentido de que a execução fiscal se realiza através de um «processo» 
e não de um «procedimento administrativo» no pressuposto hoje indiscutível que estamos perante 
realidades com natureza distinta.

Z) Como a questão já não é apenas de nomen iuris diferentes para o mesmo fenómeno processual, 
mas de categorias jurídicas funcional e estruturalmente diferenciadas, impõe -se averiguar se a “letra 
da lei” exprime correctamente o significado normativo nela contido.

AA) Desde logo, a maior dificuldade está no facto da norma dizer que a execução fiscal tem na-
tureza de processo judicial, quando é certo que a maior parte dos actos jurídicos compreendidos nessa 
forma processual não correspondem ao exercício de uma actividade jurisdicional. Como se sabe, do 
ponto de vista formal ou orgânico, à actividade dos órgãos inseridos na organização judicial dá -se o 
nome de função judicial, enquanto do ponto de vista material, a essa actividade dá -se o nome de função 
jurisdicional (cfr. art. 202º da CRP), e essa actividade é realizada de forma processual a qual se assume, 
organicamente, como processo judicial e, materialmente, como processo jurisdicional.

BB) Ora, neste prisma, a execução não se podia identificar na totalidade com um processo de 
natureza judicial, porque o órgão de execução fiscal é um ente público não judicial.

CC) Nesta senda, nas palavras da lei, a execução fiscal apenas seria processo (judicial) na parte 
jurisdicionalizada, a referida no art. 151º do CPPT, sendo procedimento (tributário) todos os demais 
actos jurídicos nela praticados pelos órgãos da administração tributaria. Todavia a imperatividade do 
n.º 1 do artigo 103º da LGT não permite chegar a essa conclusão.

DD) O que se extrai daquela norma é que a natureza judicial do processo de execução fiscal não 
pode prejudicar a possibilidade de participação dos órgãos da administração tributária nos actos não 
jurisdicionais.

EE) Assim, a lei pretende que se construa um modelo de execução fiscal, segundo a forma do 
processo judicial, que a um só tempo comporte momentos jurisdicionais, da competência do juiz, e 
momentos administrativos, da competência do órgão da administração tributária,

FF) A existência de actos praticados por entidades diferentes, no exercício de funções diferentes, 
não significa, porém, que a formalização da execução fiscal se faça no primeiro caso através do processo 
e no segundo através do procedimento administrativo.

GG) Desde logo, porque esta conclusão, colocaria no absurdo a circunstância daquele ser direito 
adjectivo e este integrar o direito substantivo, quando a sequência pré -ordenada de actos e formalidades 
actua em vista do mesmo objectivo de cobrança coerciva de tributos.

HH) Por conseguinte, também não faz sentido cindir o processo de execução em duas partes, 
subsumindo cada uma delas num diverso sistema de normas, quando estão formalmente integradas na 
mesma unidade processual.

II) A diversidade de interesses e pretensões de tutela pode determinar a imposição normativa de 
um módulo de composição que não corresponde ao modo normal de levar a cabo o exercido da respec-
tiva função. E assim acontece também com a execução fiscal das obrigações tributárias e de quaisquer 
actos administrativos que imponham o cumprimento de obrigações pecuniárias (cfr. arts. 149º, n.º 3 e 
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155º do CPA). O modelo de execução coactiva de tais obrigações que, o legislador escolheu, tem por 
referência o processo executivo judicial e não o procedimento tributário ou executivo.

JJ) A circunstância dos actos executivos poderem ser praticados por um órgão administrativo 
não lhe retira a natureza de processo nem o transforma parcialmente em procedimento administrativo. 
O sentido da norma do artigo 103º da LGT é o de que a execução fiscal actua através da forma de 
processo, entendido como um conceito moldado a partir do modelo que fornece o processo judicial, e 
não através da forma de procedimento administrativo, entendido como modo de realização de direito 
administrativo.

KK) Em reforço da natureza processual da execução fiscal, a alínea h) do n.º 1 do artigo 54º da 
LGT a contrario, exclui do procedimento tributário a cobrança das obrigações tributárias na parte que 
tiver natureza judicial.

LL) Daí que, tendo todo o processo de execução fiscal natureza judicial, os actos nele praticadas 
não possam ser qualificados como actos procedimentais, mas antes como actos processuais.

MM) Neste sentido, já superiormente se pronunciou o nosso Supremo Tribunal Administrativo, 
no seu recente e mui douto Acórdão de 7 de Março de 2012, no âmbito do Proc. 0185/12, e no que 
concerne a esta temática, sabiamente decidiu em sentido diverso do propagado pelo Tribunal a quo.

NN) Efectivamente, e no melhor dos rigores sorvendo na íntegra a tese superiormente plasmada 
naquele douto Acórdão do STA de 7 de Março de 2012, o n.º 2 do art. 103º da LGT, pela remissão que 
faz para o n.º 1, e o art. 151º do CPPT, identificam a categoria dos actos processuais não jurisdicionais 
com “os actos materialmente administrativos”.

OO) Tratando -se de actos processuais, a expressão não tem o mesmo sentido com que normal-
mente é usada no direito administrativo, ou seja, como acto definidor ou regulador de situações jurí-
dicas subjectivas substantivas. Enquanto actos de processo executivo, que nessa sede são produzidos, 
correspondem a uma realidade estritamente processual, não actuando sobre a realidade substantiva 
exterior ao processo, introduzindo novos efeitos na ordem jurídica.

PP) Daí que, os actos materialmente administrativos praticados na execução fiscal pelos órgãos 
da administração tributária são os que definem posições subjectivas processuais e que por isso se ca-
racterizam por uma natureza formal ou instrumental.

QQ) Todavia, a partir do momento em que é instaurada a execução fiscal, emerge na esfera jurídica 
do executado, ao lado da posição substantiva que dá corpo à relação jurídica tributária materializada 
no título executivo, uma posição específica, integrada por poderes, faculdades, deveres e sujeições, 
reportada ao desenvolvimento, modificação ou definição da relação processual.

RR) Ora, se essa posição subjectiva processual for afectada por um acto processual ilícito, o n.º 2 
do artigo 103º da LGT garante ao executado a abertura via jurisdicional para defesa dessa posição. O 
direito à reclamação, através do processo expedito e urgente regulado nos artigos 276º a 278º do CPPT, 
é pois um direito subjectivo processual que o executado tem para se defender dos actos processuais 
lesivos das posições jurídicas que a lei processual lhe atribui.

SS) Consequentemente, o art. 276º do CPPT estabelece que são susceptíveis de reclamação, as 
decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração Tributária «que 
no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado». Pelo que, os actos materialmente 
administrativos objecto de reclamação são apenas aqueles que forem produzidos no processo, ou seja, 
os actos processuais, ainda que simultaneamente apliquem normas de direito material.

TT) Determinada a natureza processual dos actos praticados, pelo órgão de execução fiscal, conclui-
-se pela inaplicabilidade das normas próprias do procedimento tributário, como é o caso do art. 60º da 
LGT, relativo ao direito de audição prévia, ao acto que indeferiu o pedido de isenção de garantia.

UU) Pelos efeitos produzidos, o acto de indeferimento do pedido de isenção da prestação de ga-
rantia é um acto predominantemente processual, porquanto, faz cessar o efeito suspensivo da execução, 
iniciado, com o pedido de isenção, procedendo -se de imediato penhora ou à compensação de dividas 
(vide n.º 2 do art. 169º [e] n.º 1 do art. 89º do CPPT).

VV) A prestação da garantia ou a sua isenção são direitos de natureza processual, que funcionam 
como instrumentos ao serviço do interesse opositivo do executado, que apenas se concretizará com a 
procedência da impugnação judicial ou da oposição à execução.

WW) Os seus efeitos produzem -se quase exclusivamente no âmbito de execução, ainda que 
indirectamente se dirijam à obtenção do interesse de fundo que move o executado na execução. Con-
sequentemente, ao proporcionar -lhe uma utilidade meramente instrumental, a isenção de garantia não 
pode deixar de ser qualificada como uma pretensão subjectiva de carácter processual.

XX) Na execução fiscal a protecção jurídica dos direitos processuais do executado é assegurada 
através do controlo a posteriori dos actos executivos sobre os quais cabe sempre ao juiz a última pa-
lavra.

YY) Em bom rigor, o status activus processualis do executado revela -se num processo jurisdi-
cional realizado na e através da execução fiscal, que lhe dá garantias de defesa e contraditório bem 
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superiores às que resultam da audiência prévia à prática do acto processual, ainda que dele resultem 
efeitos substantivos.

ZZ) Outrossim, na senda do modelo do agravo em processo civil, o executado pode reagir ime-
diatamente, no prazo de 10 dias, contra eventuais ilegalidades praticadas no decurso da execução, 
com possibilidade da reclamação subir imediatamente se causar «prejuízo irreparável» ou, como tem 
defendido a jurisprudência, se a sua retenção a tornar absolutamente inútil.

AAA) Nem se diga que o executado precisa de ser previamente ouvido sobre os actos processuais 
que afectam os seus direitos processuais porque não há confiança na eficácia da protecção jurisdicional, 
quando a abertura de uma “fase jurisdicional” no próprio processo compensa de sobremaneira uma “fase 
procedimental”, ou porque é necessário garantir o “contraditório procedimental”, quando a celeridade 
processual lhe impôs o dever de instruir documentalmente os respectivos requerimentos (vide n.º 3 do 
art. 170 e n.º 2 do art.º 198º do CPPT).

BBB) A execução fiscal está estruturada para fornecer ao executado todas as garantias de defesa 
contra actos processuais ilegais pelo que, se o legislador não teve necessidade de criar mais uma fase 
procedimental precedente à prática das actos executivos, não se vislumbra que direitos fundamentais 
do executado possam justificar o exigir a introdução de uma nova “fase procedimento”, com o prejuízo 
que isso acarreta para a realização célere do interesse público na cobrança dos tributos.

CCC) Acresce referir que é sobremaneira relevante sublinhar que, também, face à urgência ob-
jectiva, revelada pela norma ínsita no art.º 170º. do CPPT, de prolação dessa decisão, maxime, o n.º 4 
daquele citado normativo (ao conceder um prazo máximo de 10 dias para ser decidida a dispensa da 
garantia) deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo art. 103.º, n.º 1, estabelece que não há lugar a 
audiência dos interessados «Quando a decisão seja urgente», tal como a decisão reclamada no caso sub 
judice, por força da aplicação subsidiária daquela norma em conformidade com o disposto no art. 2º, 
alínea c) da LGT.

DDD) E, reforçando o que se tem vindo a tecer quanto e esta temática, é premente não descurar 
o plasmado no n.º 6 do art. 60º da LGT, mormente, ao conceder um prazo mínimo intangível de 8 dias 
para o exercício do direito de audição, o que também por esta razão se tornaria incomportável atendendo 
ao prazo máximo de 10 dias para se decidir a dispensa de garantia, talqualmente foi já referido.

EEE) Razão por que, também, no caso vertente, seria dispensável o invocado princípio de audiência 
prévia não podendo, em bom rigor, manter -se a douta sentença que anulou o acto reclamado com base 
na preterição daquela formalidade.

FFF) Na fundamentação de direito da douta sentença a quo é ainda vertido que:
 - “…era devida a audiência do interessado prévia á decisão, pois que aquele podia ainda, em face 

do projecto de decisão vir juntar os elementos considerados em falta para fazer a prova, que se revelou, 
para a decisão administrativa, insuficiente»

GGG) Com o devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública concordar com o ali 
vertido, porquanto, também quanto a este tema, o teor do n.º 3 do art. 170º do CPPT resulta a todas 
as luzes clarividente no sentido de imputar um ónus imperativo ao executado, competindo a este, no 
pedido a dirigir ao órgão de execução fiscal, diligenciar no sentido da fundamentar de facto e de direito 
o referido pedido, assim como instrui -lo com a prova documental necessária.

HHH) Assim sendo, era ao executado, aqui recorrido que, ab initio, naquele momento (da apre-
sentação do pedido) e não noutro, competia ter instruído com toda a documentação necessária o pedido 
de isenção de prestação de garantia, e não a posteriori, de forma incompatível e incomportável com a 
celeridade que caracteriza esta fase processual especifica

III) Na senda do melhor dos rigores, o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua 
pretensão, indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar 
todos os elementos do prova, desempenha lá a função de audiência prévia não havendo que chamá -lo 
novamente a participar na formação de decisão dada a regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da 
LGT quando aplicada a todos os procedimentos tributários que culminem com um acto final lesivo, se 
ele ou não um acto de liquidação.

JJJ) O n.º 4 do art. 170.º do CPPT determina um prazo máximo de 10 dias para resolver o pedido 
de dispensa de garantia, a contar da data da sua apresentação.

KKK) Como se não bastasse, no caso sub judice, foram invocadas razões genéricas, sem concreti-
zação objectiva do status quo económico -financeiro do executado que, já existia à data da apresentação 
do seu pedido, ou seja, tão pouco se trataram, no caso em apreço, de factos supervenientes à data da 
apresentação do referido pedido.

LLL) Outrossim, não foram, sequer, suscitadas questões novas por parte da Fazenda Pública que 
motivassem qualquer tipo de contraditório por parte do Recorrido/executado.

MMM) Aliás, é consabido que, a concessão da dispensa de prestação da garantia bancária constitui 
uma faculdade – e não uma obrigação – conferida pela Lei Fiscal à Administração Tributária perante 
a verificação de determinado enquadramento factual!
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NNN) Por conseguinte salvo o devido respeito, que é muito, o Tribunal a quo lavrou em erro de 
interpretação, e aplicação do direito, mormente dos arts. 54.º, 60.º, 103.º, todos da LGT, dos arts. 89.º, 
n.º 1, 151.º, n.º 2 do art. 169.º, n.º 3 e 4 do art. 170.º e n.º 2 do art. 198.º todos do CPPT e art. 100.º do 
CPA conjugadamente com a mais recente jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, mormente 
do nosso Supremo Tribunal Administrativo, tal como supra se referenciou.

Nestes termos e nos mais de direito, com o mui douto suprimento de Vossas Excelências, deve ser 
concedido total provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar -se a sentença proferida 
com as devidas consequências legais».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 O Reclamante contra alegou, alinhando o seguinte quadro conclusivo:
«
I. A Meritíssima Juiz a quo proferiu a Douta sentença através da qual, julgou procedente a recla-

mação efectuada pelo aqui Recorrido, anulando, em consequência, o despacho de indeferimento de 
dispensa de garantia, ordenado pelo Chefe de Finanças Lisboa 2, datado de 26/10/2011, tudo com as 
legais consequências.

II. O Representante da Fazenda Pública, não se tendo conformado com tal decisão, dela interpôs 
recurso, tendo para o efeito considerado que o Douto Tribunal a quo lavrou em erro de interpretação 
e aplicação do direito, isto, conjugadamente, com a mais recente jurisprudência dos nossos Tribunais 
superiores, mormente do nosso Supremo Tribunal Administrativo.

III. Contudo, e sempre com o máximo respeito pela opinião contrária, não pode o Recorrido con-
cordar com os fundamentos aduzidos nas alegações da Recorrente, pois, não merece qualquer reparo 
a Douta sentença ora colocada em crise.

IV. Pois, se bem virmos, a Douta sentença proferida pelo Tribunal a quo, acautela, condignamente, 
o direito do Recorrido, enquanto contribuinte. Acrescendo ainda que, toda a matéria de Direito trazida 
à presente lide, subjaz a uma Reclamação cujo valor da causa se fixou em € 3.117,40.

V. E em abono da verdade sempre se dirá que, existe a forte possibilidade de quando todo este 
processo terminar, a quantia exequenda já se encontrar paga, pois, embora o Recorrido tenha lançado 
mão da Reclamação prevista no artigo 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (adiante apenas designado por CPPT), não deixou o mesmo de efectuar pagamentos mensais, 
como se garantia tivesse prestado.

VI. O direito que o Recorrido exerceu – Reclamação – advém do estatuído no disposto no ar-
tigo 276.º do CPPT, sendo que, foi o próprio Chefe do Serviço de Finanças Lisboa 2, no seu despacho 
datado de 26 -10 -2011, que notificou o Executado dessa mesma possibilidade.

VII. Ora, o aludido artigo (276.º do CPPT) estatui a garantia dos interessados no direito de recla-
mação dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da Administração Tributária.

VIII. Pese embora o processo de execução fiscal tenha natureza judicial, não podemos esquecer 
que os órgãos da Administração Tributária têm participação nos actos que não tenham natureza jurisdi-
cional, sendo este, precisamente o motivo pelo qual foi permitido ao Recorrido efectuar a Reclamação 
do acto administrativo, praticado pelo Chefe do Serviço de Finanças 2, o qual indeferiu a isenção de 
prestação de garantia.

IX. Estamos verdadeiramente, perante uma defluência da norma consagrada constitucionalmente, 
a qual, garante a todos os cidadão, o direito de recorrer à impugnação contenciosa de todo e qualquer 
acto da administração que lese os seus direitos e interesses – artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da 
República Portuguesa (adiante apenas designada por CRP).

X. Como referido, o ora Recorrido, deduziu Reclamação do despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças Lisboa 2, datado de 26 -10 -2011, por o mesmo ter indeferido o pedido formulado para obter a 
dispensa de prestação de garantia, pedindo a sua anulação, por ter sido omitida a formalidade essencial 
de audição prévia, considerando ainda que se verificavam preenchidos os requisitos para a aludida 
dispensa, porquanto, a Autoridade Tributária dispunha de todos os elementos tendentes à prova do 
preenchimento daqueles requisitos.

XI. E como doutamente referido na sentença proferida pela Meritíssima Juiz [do Tribunal] a 
quo, teria que ser avaliada a circunstância da Administração Tributária ter omitido a audiência prévia 
do interessado no acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, pois, sendo 
aquela devida, o interessado foi castrado no seu direito de poder, posteriormente, fazer a prova que a 
Administração Tributária considerou como não feita.

XII. Considera o Recorrido que, o despacho reclamado, não é precedido de nenhuma outra noti-
ficação para que, querendo, pudesse exercer o seu direito de audição prévia, sobre qualquer projecto 
de despacho, relacionado com o pedido de dispensa de prestação de garantia que havia apresentado.

XIII. Pois, não podemos descurar o Princípio que consagra a participação dos administrados na 
formação das decisões em que são directamente interessados. De resto, tal Princípio encontra -se con-
sagrado na previsão do artigo 60.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (adiante apenas designada por LGT): 
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“A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, 
sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas: (...)”.

XIV. E, será através do estatuído na alínea b) do referido normativo legal, que o direito do Re-
corrido encontra acolhimento: “Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, 
reclamações, recursos ou petições”.

XV. Mas mais, este direito de participação tem quer consagração constitucional (artigo 267.º da 
CRP), quer no Código de Procedimento Administrativo (Cfr. artigo 100.º).

XVI. Ora, como a dispensa de audição prévia do aqui Recorrido só seria legalmente admissível 
se a decisão do pedido efectuado fosse favorável ao mesmo, tal como previsto no n.º 2 do artigo 60.º 
da LGT, a Administração Tributária, ao agir como agiu, preteriu formalidades essenciais, querendo o 
mesmo significar que, ou não existiu projecto de decisão, ou ao existir, não foi concedido ao Executado 
o direito de se pronunciar sobre a decisão.

XVII. Por tudo quanto vem sido dito, considera o Recorrido que o despacho reclamado é ilegal, 
quer por violação do disposto no artigo 60.º, n.º 1, da LGT, quer por violar um Princípio constitucional, 
reconhecido aos interessados na condição de administrados.

XVIII. Chegados aqui, e atentas as razões aduzidas pela Autoridade Tributária nas suas alegações, 
afigura -se como necessário analisar a natureza jurídica do acto que decide isentar, ou não, a prestação 
de garantia.

XIX. A este propósito, sempre se dirá que, bem andou o Douto Tribunal a quo ao considerar 
a decisão que incida sobre a dispensa de prestação de garantia, produz, por si só, efeitos jurídicos, 
nomeadamente a da não suspensão do processo de execução, preenchendo, por isso, o conceito de 
acto administrativo, e serem, por esse motivo, aplicáveis as normas atinentes ao procedimento admi-
nistrativo, e, especificamente, as respeitantes ao processo tributário porquanto, “qualquer tomada de 
decisão administrativa tem sempre subjacente um procedimento administrativo, ainda que abreviado, 
nos termos do disposto no artigo 267.º, n.º 5 da Constituição da República Portuguesa, e do artigo 1.º 
do Código de Procedimento Administrativo”.

XX. Esta conclusão deriva da análise efectuada de que: “O acto administrativo, é nos termos 
do artigo 120. da Código do Procedimento Administrativo, para efeitos de aplicação daquele código, 
«as decisões dos órgãos da Administração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir 
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta». É certo que o processo de execução fiscal é 
um processo de natureza jurisdicional, como dispõe o artigo 103.º da Lei Geral Tributária, onde logo 
se lê «sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributário nos actos que não tenham 
natureza jurisdicional», donde se retira a conclusão, que não é pelo facto de o processo de execução 
fiscal ter natureza judicial que não podem ser praticados, na respectiva tramitação, actos de natureza 
administrativa”.

XXI. Ainda quanto à questão da indispensabilidade de audiência prévia à decisão de dispensa de 
garantia, pela Meritíssima Juiz [do Tribunal] a quo foi feita menção ao Douto Acórdão n.º 01072/11 de 
14/12/2011, cuja transcrição se evita, dando -se o seu conteúdo por integralmente reproduzido.

XXII. Atenta a resposta à Reclamação formulada pela Fazenda Pública, facilmente verificamos 
que a sua fundamentação para a prolação do despacho reclamado, prende -se, tão só, com a alegada falta 
de prova por parte do Executado, quando formulou o seu pedido de pagamento em prestações, como 
isenção de prestação de garantia: “Quanto à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento 
em virtude de não estar provada a manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de 
bens penhoráveis, conforme determina o artº 52º n.º 4 da LGT”.

XXIII. Em abono da verdade sempre se dirá que, caso tivesse sido respeitado o direito de audição 
prévia do interessado, o mesmo poderia ter juntado os elementos que reputasse por necessários à prova 
da sua insuficiência económica.

XXIV. A agir como agiu, a Administração Tributária não diligenciou pelo cumprimento da Lei e 
dos Princípios nela consagrados, como sendo o da audiência prévia do interessado em momento prévio 
à decisão, para que o mesmo pudesse, como se disse, querendo, fazer prova contrária dos factos que a 
Administração Tributária considerou para a sua decisão reflectida no despacho reclamado.

XXV. Em sede de alegações, a Fazenda Pública refere ainda a jurisprudência mais recente relati-
vamente ao caso em apreço nos presentes autos. A verdade é que, tal jurisprudência não é uniforme, e 
não acautela os interesses dos cidadãos contribuintes, tal como previsto na Constituição da República 
Portuguesa.

XXVI. Para além do Douto Acórdão referido em sede de sentença (e nas contra -alegações do Re-
corrido), outros existem que entendem ser de aplicar a circunstância de audição prévia do interessado.

XXVII. A esse propósito veja o Ac. do TCAS, datado de 29 -11 -2011, com o processo n.º 05168/11:
“(...) Dispõe o artº 60º da LGT na redacção introduzida pelo artº 13 da Lei n.º 16 -A/2002, de 31.05, 

o seguinte: “1 - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 
efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, par qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
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b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 
ou petições;

c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em matéria 
fiscal;

d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2 - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contri-

buinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável
3 - Tenda o contribuinte sido anteriormente ouvida em qualquer das fases do procedimento a que 

se referem a alínea b) a alínea e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em 
caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.

4 - O direito de audição deve ser exercido no prazo afixar pela administração tributária em carta 
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.

5 - Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de 
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua 
fundamentação.

6 - O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 8 
nem superior a 15 dias.

7 - Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em 
conta na fundamentação da decisão».

São, assim, diversas as situações, no procedimento tributário, em que o direito à participação dos 
contribuintes na formação das decisões que lhes digam pode ser exercido, havendo que ter em conta a 
extensão do conceito legal de procedimento tributário que se encontra enunciado no artº 54º n.º 1 da LGT.

Dispõe este preceito legal o seguinte: “1 - O procedimento tributário compreende toda a sucessão 
de actos dirigida à declaração de direitos tributários, designadamente:

a) As acções preparatórias ou complementares de informação e fiscalização tributário;
b) A liquidação dos tributos quando efectuada pela Administração Tributária;
c) A revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados, dos actos tributários;
d) O reconhecimento ou revogação dos benefícios fiscais;
e) A emissão ou revogação de outros actos administrativos em matéria tributária
(…);”.
Sendo o objectivo do procedimento tributário a “declaração de direitos tributários”, isto é, a 

emissão de um acto produtor de efeitos jurídicos, há que entendê -lo como uma sucessão ordenada de 
actos e formalidades tendentes à declaração de direitos tributários.

É certo que, de acordo com o disposto no artº 103º, n.º 1 da LGT, “O processo de execução fiscal 
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos 
que não tenham natureza jurisdicional”

Também é certo que o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedi-
mento tributário”.

Porém, o pedido de suspensão da execução fiscal e de dispensa de prestação de garantia e a res-
pectiva decisão a proferir pelo órgão da execução fiscal, não deixa de ser um procedimento tributário 
“enxertado” no processo de execução fiscal.

Aliás, à semelhança do que ocorre com o pedido de pagamento em prestações. v.g., previsto nos 
artºs 196º e ss. do CPPT, o que permite afirmar que na execução fiscal, apesar da sua natureza judicial, 
se praticam actos materialmente administrativos em matéria tributária.

Assim sendo, pode concluir -se que o caso dos autos tem enquadramento legal nos artºs 54º, n.º 1 
e 60º, 1, b) da LGT. o que determina a necessidade da audição do reclamante. Ora recorrido, antes de 
tomada a decisão sobre os seus pedidos.

Acresce que, embora não expressamente previsto no artº 60º da LGT, a obrigatoriedade da audição 
do responsável tributário subsidiário, em caso de reversão no processo de execução fiscal, está contem-
plada no nº4 do artº 23 da LGT, numa concretização do direito constitucional de audição consagrado no 
artº 267, n.º 5 da CRP, que reconhece aos cidadãos o direito de participação na formação das decisões 
e deliberações que lhes disserem respeito.

Por outro lado, não colhe o argumento da recorrente de que, tendo o reclamante sido ouvido antes 
de proferido o despacho de reversão que o chamou à execução fiscal, não carecia a AT de o notificar, 
ao abrigo do disposto no artº 60º da LGT, pois tinha “exercido o direito de audição prévia, aquando da 
fase preparatório para o sua reversão” e que “é a própria lei que prevê a dispensa de audição.”

Como decorre da letra da lei – cfr. artº 60º, nº1 -b) e e) e n.º 3 da LGT – o que a lei dispensa é 
o “e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributário”, no caso de ter sido 
exercido o “b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, 
recursos ou petições;”, relativos, obviamente, ao procedimento tributário da inspecção tributária que 
ocorra no caso concreto.
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Não é, manifestamente, o caso dos autos, onde o recorrida, não obstante ter sido ouvido sobre a 
proposta de despacho de reversão contra si a ordenar, não pode ver precludido o seu direito de partici-
pação na formação das decisões que lhe digam respeito no decurso do processo e após ter sido contra 
si ordenada a reversão, sob pena de violação do referido artº 60º da LGT.

A decisão da AT de suspender ou não um processo de execução fiscal e a de dispensar ou não 
a prestação de garantia, possuem manifestos reflexos na esfera jurídica do ora recorrido, sendo tais 
decisões actos administrativos em matéria tributária.

Tratando -se, como se trata, de actos administrativos definidores de uma situação jurídica, com 
efeitos jurídicos no caso concreto, no caso desfavoráveis, impunha -se a prévia audição do reclamante, 
de acordo com o estatuído nos artºs 60º da LGT e 100º do CPA.

Em conclusão, pode afirmar -se que foi violado o disposto no referido artº 60º, n.º 1 da LGT quando 
a AT não procedeu à audição do ora recorrido, nos termos do disposto artº 60º da LGT, sobre o projecto 
de decisão desfavorável às suas pretensões.” (negrito e sublinhados nossos).

XXVIII. Acresce ainda que, se sobre a mesma matéria, foram proferidas decisões contrárias entre 
si, sempre se dirá que, somos de opinião que a interpretação e aplicação da lei deverá ser no sentido 
mais favorável ao contribuinte. Este princípio é aplicado em vários ramos do Direito, e o caso em apreço 
nos presentes autos não deverá ser excepção.

XXIX. Ainda que existam dúvidas quanto à aplicação dos normativos legais enunciados, ou que a 
sua interpretação quanto à referida aplicação seja ambígua, considera o Recorrido que a mesma deverá 
ter em consideração aquela que se revelar mais favorável ao contribuinte.

XXX. Da defluência do exposto, considera o Recorrido que deverá ser mantida a Douta sentença 
recorrida, por a mesma não merecer qualquer reparo, nomeadamente, por correctamente ter interpretado 
e aplicado o Direito.

Nestes termos, nos melhores de Direito e sempre com mui douto suprimento de Vossas Excelên-
cias se requer que o presente Recurso seja considerado improcedente, e em consequência, manter -se a 
Douta sentença recorrida, só assim se fazendo JUSTIÇA».

1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao 
recurso nos seguintes termos:

«A questão a decidir é relativa a se é de proceder a audição prévia, para efeitos de decisão a proferir 
quanto a dispensa de garantia, nos termos do artº 170.º n.º 3 do C.P.P.T..

O requerido nesse sentido foi indeferido com base em entendimento no sentido de se ter de pro-
ceder à dita audição, o que obtém cobertura da jurisprudência.

Contudo, não haverá ainda unanimidade jurisprudencial quanto à dita questão.
O S.T.A. inclina -se para no caso não ser de proceder a tal.
Caso assim se entenda, haverá que determinar que se conheça dos fundamentos da reclamação, 

em que embora se tenha alegado não ter quaisquer bens de sua propriedade, o que não resulta do 
probatório, ainda haverá que apreciar o requerido, em face do alegado quanto a ter outras dívidas às 
Finanças que poderão ser de valor superior ao dos bens que tem, dívidas às Finanças que poderão ser 
de valor superior ao dos bens que tem, bem como ainda em face de não ter crédito junto de Instituição 
Bancária, segundo alegado foi  - art. 715.º n.º 2 do C.P.C..

Concluindo, parece ser de julgar procedente o recurso interposto pela F.P., sendo de anular o 
decidido e determinar que se proceda em conformidade com o que antecede».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julga-

mento quando considerou que se impunha a audição do Executado previamente à decisão do pedido 
de dispensa da prestação de garantia e que, não lhe tendo sido facultada essa possibilidade, tal decisão 
enferma de vício por preterição de formalidade essencial, a determinar a sua anulação.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Mostram -se provados os seguintes factos:
a) A 28/06/2008 foi instaurado processo de execução fiscal n.º 324700801145290, contra o ora 

reclamante para cobrança coerciva de dívida de IVA, no valor de €7.659,18 (cfr. certidão de dívida, a 
fls. 2 do PEF);

b) A 27/01/2009 foi emitida carta pelo Banco Comercial Português, S.A., com o seguinte teor (cfr. 
carta enviada pelo Millenium BCP à DGCI SF Lisboa 2, com a indicação no cabeçalho do processo 
n.º 3247200801145290, e da identificação do ora reclamante, a fls. 4 do PEF):

“No seguimento do V/ Ofício, (...) informamos que consideramos penhorado à V/ Ordem, na(s) 
seguinte(s) conta(s) bancárias, o(s) seguinte(s) saldo(s):

 - Conta de valores mobiliários (...) 75 BCP (...) (58,56) [2ª Penhora Sucessiva] valor já penhorado 
à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI SF Lisboa 2
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 - Conta de valores mobiliários (...) 44 Brisa (...) (220,48) [2ª Penhora Sucessiva] valor já penhorado 
à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI SF Lisboa 2

 - Conta de valores mobiliários (...) 113 EDP (..) (308,26) [2ª Penhora Sucessiva] valor já penhorado 
à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI SF Lisboa 2

 - Conta de valores mobiliários (...) 8 MILL DISPONIVEL (...) (385,32) [2ª Penhora Sucessiva] 
valor já penhorado à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI 
SF Lisboa 2

 - Conta de depósito à ordem nr. (...), no montante de 14,65 USD [2ª Penhora Sucessiva] valor 
já penhorado à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI SF 
Lisboa 2

 - Conta de valores mobiliários (...) 75 BCP NOM/P.REG. (...) (58,58) [2ª Penhora Sucessiva] 
valor já penhorado à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI 
SF Lisboa 2

 - Conta de valores mobiliários (...) 172 EDP  - NOM (...) (469,22) [2ª Penhora Sucessiva] valor 
já penhorado à ordem do Processo nr. 3247200801067397, a correr os seus termos no (a) DGCI SF 
Lisboa 2”

c) A 20/09/2011 foi citado o ora reclamante para o processo de execução fiscal n.º 3247200801145290 
(cfr. certidão de citação, a fls. 7 do PEF);

d) A 19/10/2011 foi requerido pelo ora reclamante, o pagamento da dívida em prestações mensais, 
e, a isenção da prestação de garantia (cfr. requerimento de fls. 10 a 12 do PEF);

e) A 26/10/2011 foi proferido despacho pelo chefe de serviço de finanças adjunto de Lisboa 2, 
com o seguinte teor (cfr. despacho a fls. 37 do PEF):

“Vistos os autos e a informação que antecede, que dou por reproduzida e em concordância.
Assim, considerando o informado, verificando -se que estão reunidos os pressupostos de facto e 

legais instituídos pelo regime de pagamento em prestações em execução fiscal, com os fundamentos 
expostos e em conformidade com o artigo 197º do mesmo Código defiro o pedido em 12 prestações 
mensais.

Quanto à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento em virtude de não estar provada 
a manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme 
determina o artº 52º n.º 4 da LGT.

Notifique -se o executado”
f) O ora reclamante não foi notificado para exercer audição prévia ao despacho de 26/10/2011, 

melhor descrito na alínea anterior (cfr. acordo das partes).
Factos não provados:
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Executado pediu o pagamento da dívida exequenda em prestações e a dispensa de prestação de 

garantia, sendo que o órgão de execução fiscal deferiu o primeiro e indeferiu o segundo.
O Executado reclamou para o Juiz dessa decisão na parte que lhe foi desfavorável. Invocou dois 

fundamentos: primeiro, foi omitida a formalidade essencial de audição prévia antes do indeferimento 
do pedido; segundo, estão preenchidos os requisitos legais da dispensa da garantia.

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa atendeu o primeiro fundamento invocado e, em conse-
quência, anulou o acto reclamado.

A Fazenda Pública discorda dessa decisão, sustentando, em síntese, que o acto reclamado – acto 
que indeferiu o pedido de dispensa de garantia formulado pelo Executado em ordem a obter a suspensão 
da execução fiscal que contra ele corre termos na sequência do deferimento do pedido de pagamento 
em prestações – não é um acto administrativo e, em qualquer caso, antes da prática do mesmo não 
havia que cumprir o dever de audição.

Assim, nos termos que deixámos expostos em 1.8, a questão a apreciar e decidir é a de saber se 
a sentença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que se impunha a audição do Execu-
tado previamente à decisão do pedido de dispensa da prestação de garantia e que, não lhe tendo sido 
facultada essa possibilidade, tal decisão enferma de vício por preterição de formalidade essencial, a 
determinar a sua anulação.

2.2.2 DO DIREITO DE AUDIÇÃO PRÉVIA À DECISÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DE 
GARANTIA

A questão de que ora nos ocupamos não tem merecido tratamento uniforme na jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Administrativo: enquanto nalguns acórdãos se tem reconhecido que a dispensa 
de garantia é um acto administrativo, noutros tem -se -lhe recusado essa natureza (1); ademais, entre os 
que sustentam a primeira tese, há alguns em que se sustenta a necessidade de ser observado o disposto 
no art. 60.º da LGT (2), enquanto noutros se sustenta que, embora a decisão sobre o pedido de dispensa 
da prestação de garantia seja um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária inserido num 
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procedimento administrativo, tendo em conta a sua urgência, evidenciada pelo disposto no art. 170.º 
do CPPT, deve aplicar -se o estatuído no art. 103.º. n.º 1, do CPA, aplicável ex vi do art. 2.º, alínea c), 
da LGT (3).

Em todo o caso, afigura -se -nos que, não obstante alguma divergência no que se refere à quali-
ficação jurídica do acto de dispensa da prestação de garantia – como mero acto processual ou como 
verdadeiro acto administrativo –, a mais recente orientação deste Supremo Tribunal Administrativo 
é unânime no sentido de que não há lugar ao cumprimento do disposto no art. 60.º da LGT antes da 
decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia, se bem que com fundamentação nem 
sempre coincidente.

Apesar de o relator do presente acórdão ter já sustentado que o acto de dispensa da prestação 
de garantia não tinha natureza de acto administrativo de natureza tributária, entende -se agora que a 
melhor interpretação da lei a esse respeito é a que foi sustentada no já referido acórdão deste Supremo 
Tribunal Administrativo de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 59/12, que ora 
nos permitimos reproduzir (4), na parte relevante:

«A questão que se coloca no presente recurso jurisdicional é a de saber se a decisão recorrida 
enferma de erro de julgamento em matéria de direito ao ter considerado que o órgão da execução fiscal 
tinha o dever de observar a formalidade prevista no artigo 60.º da Lei Geral Tributária (audição prévia) 
antes da prolação da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia formulado 
pela executada no âmbito do processo executivo, e ao ter julgado que a falta de observância desse dever 
determinava a anulação dessa decisão de indeferimento que constitui o objecto da presente reclamação. 
O que passa, necessariamente, por saber se é ou não aplicável ao processo de execução fiscal o princípio 
da participação previsto no artigo 60.º da Lei Geral Tributária, tendo em conta que, como resulta dos 
autos, é incontornável que o órgão de execução indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia 
apresentado pela executada sem que lhe tivesse dado a possibilidade de se pronunciar sobre o teor da 
decisão que veio a proferir.

Vejamos.
Como se sabe, o direito à audiência que o artigo 60.º da Lei Geral Tributária consagra sob a epígrafe 
de “princípio da participação” constitui uma concretização do direito de participação dos cidadãos na 
formação das decisões proferidas em procedimentos tributários que lhes digam respeito, garantido pelo 
artigo 267.º n.º 5 da Constituição da República, e que visa assegurar -lhes uma tutela preventiva contra 
lesões dos seus direitos ou interesses legítimos, razão pela qual deve ser assegurado o exercício desse 
direito antes, designadamente, do “indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou 
petições”. Trata -se, em suma, do direito que assiste aos contribuintes interessados de serem ouvidos num 
determinado procedimento tributário, antes de ser proferida a decisão, com vista a garantir a observância 
de princípios que regem a actividade procedimental no plano da relação jurídica tributária e que impõem 
a participação e a transparência procedimental, pilares fundamentais de um Estado de direito.

Deste modo, sempre que se esteja na presença de um procedimento tributário há que permitir a 
participação dos cidadãos nas decisões que lhes digam respeito, de modo a que possam contribuir para 
um cabal esclarecimento dos factos e para uma mais adequada e justa decisão, sob pena de preterição 
de uma formalidade legal conducente à anulabilidade da decisão (a menos que seja manifesto que a 
decisão só podia, em abstracto, ter o conteúdo que teve em concreto, sabido que os vícios de forma 
não impõem, necessariamente, a anulação do acto, pois as formalidades procedimentais essenciais 
degradam -se em não essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação aos interesses que a lei tinha em 
vista ao prevê -las).

Neste contexto, se o processo de execução fiscal fosse um procedimento tributário não teríamos 
dúvidas em afirmar a aplicabilidade do artigo 60.º da Lei Geral Tributária.

Todavia, o processo de execução fiscal constitui, perante a lei fiscal portuguesa, um processo 
judicial (entendido como meio ou instrumento de que se vale o Estado para exercer a função judicial, 
e que compreende uma sucessão ordenada de actos concatenados para a obtenção de um determinado 
fim processual, que constituem o procedimento processual) e não um procedimento tributário (Na 
noção legal contida no artigo 54.º da Lei Geral Tributária o procedimento tributário compreende toda 
a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos tributários.) ou um procedimento administrativo 
(Na noção legal contida no artigo 1.º do Código de Procedimento Administrativo o procedimento 
administrativo é a sucessão ordenada de actos e formalidades tendentes à formação e manifestação da 
vontade da Administração Pública ou à sua execução.), constituindo, pois, o meio processual utilizado 
pelo Estado para arrecadação das receitas previstas no artigo 148.º do CPPT que não tenham sido pagas 
durante o prazo de pagamento voluntário, originando a execução do património do devedor através da 
actuação, ainda que “tutelar”, de um tribunal tributário, que é um órgão do poder judicial.

Com efeito, o artigo 103.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária estipula expressamente que o processo 
de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração 
tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional e aos quais compete «instaurar os processos 
de execução fiscal e realizar os actos a este respeitantes, salvo os previstos no n.º 1 do artigo 150.º do 
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presente Código» [artigo 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT], ficando, assim, reservado aos tribunais tribu-
tários a apreciação e decisão sobre «os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida 
sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária e a reclamação dos actos praticados pelos órgãos 
da execução fiscal» [artigo 151.º, n.º 1, do CPPT].

O que significa que, apesar de serem possíveis dois sistemas para cobrança coerciva de dívidas 
tributárias – o sistema judicial e o sistema administrativo (este vertido num mero procedimento ad-
ministrativo através do qual a Administração executa o património do devedor suportada em poderes 
executivos próprios e exclusivos, que brotam do seu poder de autotutela executiva, e que foi acolhido, 
por exemplo, no ordenamento jurídico espanhol – cfr. artigo 129.º da Ley General Tributaria) – foi 
clara a opção do legislador português pelo sistema judicial, atribuindo expressamente essa natureza 
ao processo de execução fiscal, o qual vai, assim, decorrer sob a “tutela” de um juiz tributário, a quem 
compete, ainda que através da via de reclamação no próprio processo pelos interessados, através da via 
do incidente inominado (Incidentes cuja apreciação cabe ao juiz no âmbito da competência para decidir 
“incidentes” atribuída pelo art.º 151.º do CPPT e arts. 49.º, n.º 1, alínea d), e 49.º -A, n.ºs 1, alínea c), 
2, alínea c), e 3, alínea c), do ETAF de 2002), da oposição, dos embargos ou do pedido de anulação da 
venda, controlar a legalidade dos actos nele praticados, pertencendo -lhe, por essa via, a competência 
última do processo. O que, nas palavras de RUI DUARTE MORAIS (In “A Execução Fiscal”, 2ª Edi-
ção, Almedina, pág. 45.), «parece dar tradução a uma das dimensões do direito de acesso ao direito e 
aos Tribunais, consagrado no art.º 20.º da Constituição da República Portuguesa, em cujo âmbito se 
inclui o direito ao processo de execução como instrumento para a realização efectiva do direito, mas, 
também, o direito do executado à protecção perante uma execução injusta».

Opção que se compreende, na medida em que a doutrina sempre questionou a validade do poder 
de autotutela executiva da Administração Pública em termos de princípio geral, isto é, o poder de ela 
própria assegurar directamente a execução coactiva das suas decisões, sem necessidade de recurso à 
via judicial, com o argumento de que ela não seria permitida à luz da nossa Constituição, por ser in-
compatível com a atribuição exclusiva de poder jurisdicional aos órgão do Poder Judicial, constituindo 
uma prerrogativa da administração demasiado gravosa para os destinatários, não permitida pela 2ª parte 
do artigo 266.º, n.º 1, da CRP, e que confere uma posição de supremacia à Administração que põe em 
causa o princípio da igualdade.

Esta opção não impediu, porém, o legislador de conferir a serviços da administração tributária 
competência e poderes para “Instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes res-
peitantes, salvo os previstos no n.º 1 do artigo 151.º do presente Código”, reservando para o tribunal a 
prática dos actos materialmente jurisdicionais (Os quais só podem, à luz da nossa Constituição e dos 
princípios que a inspiram, ser levados a cabo pelos tribunais.), atribuindo, assim, a um órgão admi-
nistrativo competência funcional para agir como agente ou operador auxiliar do juiz na realização da 
função executiva, praticando todos os actos inscritos nesse meio processual, tendo em vista a agilização 
do processo e a obtenção da maior eficácia na arrecadação de receitas do Estado, libertando o juiz de 
todos os actos que não envolvam uma função materialmente jurisdicional.

Tal possibilidade de uma ampla intervenção da administração tributária não destrói nem altera 
a natureza judicial do processo, pois, como se deixou explicado no acórdão n.º 80/2003 do Tribunal 
Constitucional, proferido em 12 de Fevereiro de 2003, a Constituição Portuguesa não obriga a que to-
dos os actos em que se desenrola o processo de execução devam ser obrigatoriamente praticados pelo 
juiz. «Ao incluir -se este tipo de processo entre os processos de natureza judicial, apenas se pretende 
afirmar que os conflitos de interesses que dentro dele se suscitem – mesmo que sejam emergentes, 
não só da actuação das partes ou até de terceiros no processo, como também de qualquer decisão que 
nele seja tomada pela administração fiscal, relativamente aos actos para cuja prática a lei lhe atribui 
competência – serão sindicados, no próprio processo, sempre pelo juiz tributário.

Sendo assim, a prática dos actos do processo de execução fiscal, de natureza não jurisdicional, bem 
pode ser confiada, segundo os próprios termos daquele art. 103.º, n.º 3 da Constituição à administração 
fiscal. Daí a razão de ser da ressalva feita no referido art.º 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária “[o processo 
de execução fiscal tem natureza judicial,] sem prejuízo da participação dos órgãos da administração 
tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional”. Daí também, igualmente, a salvaguarda 
estabelecida na segunda parte da acima transcrita alínea g) do art.º 43º do CPT.».

O Órgão de Execução que dirige e tramita a execução fiscal, tal como o Solicitador de Execução 
na acção executiva comum, constitui, assim, o agente da execução, um sujeito processual que age como 
interlocutor no diálogo processual, “substituindo” o juiz no processo executivo, praticando nele todos 
os actos que, não contendendo com qualquer composição de interesses, sejam legalmente necessários 
para a obtenção do fim a que o processo se destina. A competência que esse Órgão detém no processo 
executivo não brota, assim, em princípio, da função tributária exercida pela Administração Fiscal, 
não se situando, sequer, no plano da relação jurídica tributária, nem emana de um poder de autotutela 
executiva da Administração, resultando, antes, de uma competência que a lei lhe confere para intervir 
no processo judicial como órgão auxiliar ou colaborador operacional do Juiz. Razão por que essa inter-
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venção não provoca qualquer metamorfose ou transformação do processo judicial num procedimento 
tributário, estando todos os actos que nele são inscritos pelos sujeitos processuais (partes, mandatários, 
órgão da execução, funcionários, juiz) submetidos a estritas regras processuais, que encontram previsão 
nas normas que regulam o processo tributário e, subsidiariamente, nas normas inscritas no Código de 
Processo Civil por força do disposto no artigo 2º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Deste modo, mesmo quando esses actos vão para além da produção de efeitos internos a nível 
da ordenação e tramitação intraprocessual e projectam os seus efeitos jurídicos externamente na es-
fera jurídica do executado ou de terceiros, lesando direitos e interesses legalmente protegidos [como 
acontece com o acto de apreensão e venda forçada de bens], eles não deixam de constituir actos ins-
critos no processo ou procedimento processual por um sujeito processual, submetidos, por isso, aos 
princípios e normas que regem a actividade processual, e não aos princípios gerais que disciplinam a 
actividade tributária, designadamente ao princípio da participação contido no artigo 60.º da LGT, ao 
princípio da decisão e formação de indeferimento tácito (arts. 56.º e 57.º n.º 5 da LGT), ao princípio 
da confidencialidade, ao princípio do duplo grau de conhecimento ou às regras sobre prazos contido 
no artigo 55.º da LGT.

Só assim não será nos casos em que no procedimento processual surge “enxertado” um procedi-
mento administrativo/tributário, gerador de um acto materialmente administrativo em matéria tributária. 
Com efeito, apesar da estrutura do processo executivo se traduzir, fundamentalmente, na prática de actos 
funcionalmente orientados para atingir o fim específico de cobrança judicial de determinada quantia, 
essencialmente constituído por actos e operações que não contendem com a composição de interesses 
[actos de chamamento à execução, actos de desapossamento do devedor de coisas do seu património 
(penhora), acto de venda forçada seguida de pagamento com o preço da venda, etc.], esse processo 
apresenta uma particularidade, que se traduz no facto de a administração tributária gozar nele de uma 
dupla condição: a de credora/exequente e a de órgão auxiliar do juiz que “tutela” o processo.

Como a presente Relatora (5) teve oportunidade de referir na declaração de voto que deixou exarada 
no acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 30 de Novembro de 2011, no Recurso n.º 0983/11, 
apesar de a administração tributária ser chamada a colaborar com o tribunal na cobrança dos seus pró-
prios créditos, praticando no processo executivo todos os actos administrativos de cariz processual, 
conduzindo, assim, o rito ou procedimento processual com submissão às regras processuais, a lei permite-
-lhe ainda, em determinadas situações, agir no processo executivo na qualidade de credora/exequente, 
como acontece, por exemplo, quando profere decisão a responsabilizar, solidária ou subsidiariamente, 
outras pessoas pelo pagamento da dívida tributária (praticando um acto administrativo de asserção dos 
pressupostos legais para essa responsabilização, mudando a titularidade da dívida exequenda através 
do mecanismo da reversão) ou quando decide os pedidos que os devedores/executados lhe dirigem no 
sentido de aceitar o pagamento da dívida através de dação em pagamento de bens ou quando autoriza 
o seu pagamento em prestações.

Nessas situações, abre -se no processo de execução fiscal um verdadeiro procedimento adminis-
trativo/tributário, que é apreciado e decidido pela administração tributária nessa própria qualidade, 
enquanto credora/exequente, como resulta à evidência do disposto nos artigos 196.º a 199.º do CPPT 
(no que toca ao pagamento em prestações) e do disposto nos artigos 201.º e 202.º do mesmo Código (no 
que toca à dação em pagamento), produzindo actos materialmente administrativos em matéria tributária. 
E tanto assim é que a entidade competente para deferir ou indeferir esses pedidos pode nem pertencer 
ao órgão da execução fiscal, isto é, ao órgão administrativo que conduz e dirige o processo executivo, 
mas a outro órgão da administração tributária (cfr. n.º 2 do art.º 197.º e n.ºs 2 e 3 do art.º 201.º do CPPT) 
(Actos que só estão sujeitos a um controle de legalidade pelo Tribunal dentro da própria execução fiscal 
por virtude a Lei Geral Tributária ter vindo consagrar, de modo inovador, um direito de reclamar no 
processo executivo dos actos materialmente administrativos nele praticados (art.º 103.º). Se não fosse 
esta norma, esses actos teriam de ser impugnados através de acção administrativa especial (art.º 97.º, 
n.º 2 do CPPT e 191.º do CPTA) e ficariam sujeitos ao prazo geral de revogação que consta do art.º 141.º 
do CPA, e não ao curtíssimo prazo de revogação previsto no art.º 277.º, n.ºs 2 e 3 do CPPT.).

Ou seja, nesses casos a Administração Tributária actua como tal, no exercício da sua função 
tributária, agindo sobre a relação jurídica tributária estabelecida entre si (como sujeito activo) e o con-
tribuinte (como sujeito passivo), produzindo actos materialmente administrativos em matéria tributária, 
inseridos, assim, no âmbito de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente diferente do 
procedimento processual dirigido à cobrança coerciva de determinadas quantias, embora “enxertado” 
neste ou a correr paralelamente a ele.

E a esses procedimentos tributários há que aplicar, naturalmente, os princípios gerais que regu-
lam a actividade administrativa e as normas que a Lei Geral Tributária prevê para os procedimentos 
tributários, designadamente a norma contida no seu artigo 60.º.

Posto isto, a questão que se coloca é a de saber se o pedido de dispensa de prestação de garantia dá 
origem a um procedimento tributário no seio do processo de execução fiscal, cuja decisão fique a cargo 
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da administração tributária enquanto exequente/credora, conducente à prolação de um acto materialmente 
administrativo em matéria tributária – caso em que seria necessário observar o dever de audiência pré-
via – ou se, pelo contrário, constitui um mero acto administrativo de carácter disciplinador dos termos 
do processo executivo, nele inserido pelo colaborador operacional do juiz face ao quadro normativo 
que regula o legal andamento do processo, sujeito a estritas regras e princípios processuais.

A resposta a esta questão não é fácil e tem merecido, por parte da jurisprudência, decisões anta-
gónicas.

Na nossa perspectiva, o facto de a lei dispor, no artigo 52.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, que a 
administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia no caso 
de essa prestação lhe causar prejuízo irreparável ou no caso de manifesta falta de meios económicos 
revelada por insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, logo 
indicia que a apreciação e decisão desse pedido está a cargo da própria administração tributária, isto é, 
do sujeito activo da relação jurídica tributária e não do órgão ou agente da execução que auxilia o juiz, 
dando origem a um procedimento tributário específico, sujeito às regras que regem esses procedimentos, 
designadamente ao princípio da audiência prévia plasmado no artigo 60.º da LGT.

E, na verdade, quando o pedido de prestação de garantia ou da sua dispensa se insere no âmbito 
de uma autorização de pagamento da dívida em prestações, da competência da entidade que autoriza 
essa forma de extinção da relação jurídica tributária (art.º 199.º, n.º 8, do CPPT), não temos quaisquer 
dúvidas em afirmar que ele gera um verdadeiro procedimento administrativo/tributário, apreciado e 
decidido pela administração tributária, por vontade própria, na qualidade de credora, pois só ela tem 
competência para autorizar essa modalidade de pagamento da dívida prevista no artigo 42.º da LGT e 
regulamentada nos artigos 196.º e segs. do CPPT.

Mas também fora desse enquadramento, a decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de 
garantia deve qualificar -se, salvo o devido respeito por contrária opinião, como um verdadeiro acto 
administrativo em matéria tributária, uma vez que o órgão da execução está ainda a exercer uma ac-
tividade materialmente tributária que passa pela expressão de uma vontade própria, enquanto sujeito 
activo da obrigação tributária, de dispensar ou não o sujeito passivo de lhe prestar uma garantia que 
assegure o pagamento da dívida exequenda e do acrescido face a situações de prejuízo irreparável ou 
de manifesta falta de meios económicos que o executado tem de alegar e documentar perante si e que 
a ela caberá avaliar.

Aliás, a utilização da expressão “A administração tributária pode, a requerimento do executado, 
isentá -lo da prestação de garantia...”, contida no n.º 3 do artigo 52.º da LGT, aponta no sentido de se 
estar perante um poder discricionário que é atribuído à administração tributária na qualidade de titular 
do crédito cujo pagamento o executado deve assegurar. Tratar -se -á, pois, de um poder que o sujeito 
activo da relação tributária obrigacional ou titular do crédito exercerá em conformidade com o julga-
mento que realize, no âmbito de competências próprias, sobre a situação económica do executado e 
o prejuízo que a prestação de garantia lhe poderá causar. E, assim sendo, esse pedido dá origem a um 
procedimento tributário específico, “enxertado” no processo executivo, estando a respectiva decisão 
sujeita aos princípios que regem os procedimentos tributários previstos nos artigos 55.º e segs. da Lei 
Geral Tributária.

Razão por que se impunha, em princípio, observar o princípio da participação contido no ar-
tigo 60.º da LGT.

Todavia, segundo o disposto no artigo 170.º do CPPT, o pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia «deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária» 
(n.º 3) e «será resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação» (n.º 4), o que revela o carácter 
urgente deste procedimento, justificado pela necessidade de proteger o interesse do Estado, enquanto 
titular de créditos tributários, assegurando a sua efectiva cobrança através de garantias suficientes e 
idóneas que devem ser prestadas pelo executado durante a fase de discussão da legalidade do acto 
de liquidação, e a necessidade de evitar que através da dedução de pedidos de dispensa de prestação 
de garantia se facilite ou provoque a inviabilidade dessa cobrança, pela oportunidade concedida ao 
executado de dissipação de bens no período de tempo que decorra até à prolação da decisão, ficando 
definitiva ou gravemente comprometida a satisfação da necessidade pública de assegurar a efectiva 
cobrança de receitas tributárias.

Ora, embora o artigo 60.º da LGT não preveja expressamente situações de dispensa do dever 
de audição prévia no procedimento tributário para os procedimentos em que há, de forma objectiva 
e revelada pela lei, urgência na prolação da decisão, cremos que deve apelar -se ao regime contido no 
Código de Procedimento Administrativo, cujo artigo 103.º, n.º 1, estabelece que não há lugar a audiência 
dos interessados «Quando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em 
conformidade com o disposto no artigo 2.º, alinea c) da LGT.

Com efeito, de acordo com a doutrina (Cfr. Pedro Machete, in “A Audiência Dos Interessados 
No Procedimento Administrativo”, pp. 505 e segs. e Freitas do Amaral, in “Curso de Direito Admi-
nistrativo”, II, p. 323.) e a jurisprudência (Cf., entre outros, os acórdãos da Secção de 20.11.2002, no 
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Rec. n.º 48417, de 25.09.2003, no Rec. n.º 47953, de 29.06.2006, no Rec. n.º 816/05, e os acórdãos do 
Pleno de 31.03.2004, no Rec. n.º 35338 e de 13.10.2004, no Rec. n.º 1218/02.) da Secção de Conten-
cioso Administrativo deste Supremo Tribunal, a audiência prévia dos interessados, não tendo, embora, 
natureza jusfundamental, releva como princípio estruturante da lei especial sobre o processamento da 
actividade administrativa e, bem assim, como direito subjectivo procedimental, tendo natureza excepcio-
nal as normas que prevêem, em certas situações, o sacrifício desse direito; e, por essa razão, a urgência 
referida no artigo 103.º do CPA só se justifica nas situações em que o tempo seja determinante do su-
cesso ou insucesso da decisão a adoptar, em termos tais que se possa antever que, sem esse sacrifício, 
ficará definitiva ou gravemente comprometida a satisfação de uma necessidade pública indeclinável, 
incompatível com a observância do prazo mínimo legalmente previsto para o exercício do direito do 
interessado a ser ouvido no procedimento.

E se é verdade que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes di-
zem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou interesses 
legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal exercício não deve 
criar obstáculos a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também 
nos procedimentos tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no 
referido artigo 103.º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste proce-
dimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa 
prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, 
assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60.º da LGT, ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103.º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA 
ao procedimento tributário.

Sempre se dirá, porém, para os que não aceitem a aplicabilidade da referida norma do Código de 
Procedimento Administrativo, que o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão, 
indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos os 
elementos de prova, desempenha aqui a função da audiência prévia, pois que seguindo -se uma imediata 
decisão fica afastada a possibilidade daquele ser surpreendido com diligências instrutórias que só por 
si justificassem um acto de sentido contrário àquele que aguardava.

Nesse requerimento o interessado deve fazer a subsunção dos factos que alega ao direito aplicável, 
fazer a sua interpretação das normas que são chamadas a justificar a decisão e dar logo o seu contributo 
para que seja proferida uma decisão correcta, tanto no que toca aos pressupostos de facto como aos 
pressupostos de direito do acto a proferir, pelo que não havendo instrução, mas tão -só a apreciação por 
parte do órgão decisor dos factos invocados face à prova oferecida e sua subsunção ao direito aplicável, 
como se de um deferimento ou indeferimento liminar se tratasse, não há que chamá -lo novamente a 
participar na formação da decisão, não há que renovar ou duplicar essa audição. É o que resulta, aliás, 
da regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da LGT, segundo a qual “tendo o contribuinte sido ante-
riormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, 
é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre 
os quais ainda não se tenha pronunciado”, quando aplicada a todos os procedimentos tributários que 
culminem com um acto final lesivo, seja ele ou não um acto de liquidação».

Subscrevendo integralmente a fundamentação do citado acórdão, também nós ora concluímos 
que, embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia seja um verdadeiro acto 
administrativo em matéria tributária inserido num procedimento administrativo “enxertado” no processo 
de execução fiscal, tendo em conta a sua urgência, evidenciada pelo disposto no art. 170.º do CPPT, 
deve aplicar -se o estatuído no art. 103.º n.º 1, do CPA, aplicável ex vi do art. 2.º, alínea c), da LGT, o 
que significa que não se impunha o cumprimento do disposto no art. 60.º desta Lei.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, será revogada.
2.2.3 DO VÍCIO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE FACTO
Impunha -se agora conhecer da legalidade da decisão reclamada em face do outro vício que o 

Executado lhe assacou – erro nos pressupostos de facto – e cujo conhecimento a sentença deu expres-
samente como prejudicado em face da solução que deu à questão da falta de fundamentação daquela 
decisão. Assim o determina o disposto no art. 715.º, n.º 2, do CPC (6), norma que é aplicável ao recurso 
de revista interposto para o Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos artigos 749.º 
e 762.º, n.º 1 e do preceituado no artigo 726.º, todos do CPC (7).

Acontece, porém, que não se encontra fixada nos autos a matéria de facto pertinente para conhe-
cer dessa questão, o que bem se compreende porque a sentença recorrida a considerou prejudicada. 
Ora, como é sabido, este Supremo Tribunal Administrativo, enquanto tribunal ad quem dos recursos 
interpostos das decisões proferidas pelos tribunais tributários não tem competência em matéria de facto 
(cfr. art. 26.º, n.º 1, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (8).
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Assim, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
para conhecer da referida questão, impõe -se que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí ser fixada 
a base factual necessária, tudo como prescrevem os arts. 729.º e 730.º do CPC.

É nesse sentido que decidiremos a final.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - No processo de execução fiscal – que tem natureza judicial (cfr. art. 103.º da LGT) – a AT 

intervém quer como órgão de execução fiscal, praticando actos processuais sem natureza jurisdicional, 
quer como sujeito activo da relação tributária que deu origem à dívida exequenda, praticando actos 
administrativos tributários.

II  - A decisão sobre o pedido de dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se como um 
verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, inserido no âmbito de um procedimento tribu-
tário autónomo e funcionalmente diferente do procedimento processual dirigido à cobrança coerciva 
de determinadas quantias, submetido, por isso, aos princípios e normas que disciplinam a actividade 
tributária.

III  - Todavia, face à urgência objectiva de prolação dessa decisão, revelada pelo art. 170.º do 
CPPT, deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo art. 103.º, n.º 1, estabelece que não há lugar a 
audiência dos interessados «[q]uando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta 
norma em conformidade com o disposto no art. 2.º, alínea c), da LGT.

IV  - Ainda que não se aceite a aplicabilidade da referida norma do CPA, o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando todas as razões que, em seu entender, a justificam, 
e ao qual é obrigado a juntar logo todos os elementos de prova, desempenha já a função de audiência 
prévia, não havendo que chamá -lo novamente a participar na formação da decisão dada a regra geral 
contida no n.º 3 do art. 60.º da LGT quando aplicada a todos os procedimentos tributários que culminem 
com um acto final lesivo, seja ele ou não um acto de liquidação.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar 
a reclamação judicial improcedente quanto ao primeiro fundamento nela invocado e ordenar que os 
autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria de facto, se conhecer 
do segundo fundamento invocado na petição inicial.

Custas pelo Recorrido, que contra alegou o recurso.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves (Voto a decisão, revendo a posição quanto à aplicação do regime do art.º 103º do CPA).

(1) Vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 7 de Dezembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1054/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas dis-

ponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce52ce10d3db37f08025797a0032f902?Open
Document;

de 7 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 185/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1b8f8fd0d9358985802579c30037c74c?OpenDocument.

(2) De que é exemplo o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, que foi 
seguido na sentença recorrida:

de 14 de Dezembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1072/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d2700ef5e660f8fe802579800058c564?OpenDocument;

(3) Vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 59/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/be23336db28e007f802579bc003e8347?OpenDocument;
de 9 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 446/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a22ac9ec4a38c59580257a0000534532?OpenDocument.
(4) Por facilidade de exposição, transcreveremos as notas de rodapé no próprio texto, entre parêntesis e com um tipo de 

letra mais pequeno.
(5) A Relatora foi a Senhora Conselheira Dulce Neto.
(6) Diz o art. 715.º, n.º 2, do CPC: «Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente 

por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à apre-
ciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos 
necessários».

(7) No sentido da aplicabilidade da norma do art. 715.º, n.º 2, do CPC, aos recursos interpostos para o Supremo Tribunal 
Administrativo, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 23. e) ao art. 279.º, pág. 366.

(8) Nos termos do art. 26.º, n.º 1, alínea b), do ETAF: «Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo conhecer: […] b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em 
matéria de direito; […]». 
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 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Determinação da matéria tributável. Decisão da Comissão de Revisão (artigo 87.º do 
CPT). Fundamentação por remissão. Insuficiência de fundamentação.

Sumário:

 I —  Deve ser fundamentada a deliberação da comissão de revisão que indefere o pro-
cedimento de revisão do acto de determinação da sua matéria tributável suscitado 
pelo contribuinte ao abrigo dos artigos 84.º e segs. do CPT.

 II — No caso de fundamentação por remissão, em face da exigência constitucional de 
que a fundamentação seja expressa (artigo 268.º, n.º 3 da Constituição da Repú-
blica), deverá referir -se explicitamente a concordância com os fundamentos de 
anteriores pareceres, informações ou propostas.

 III — Está inquinada de vício de forma por insuficiência de fundamentação, que implica 
anulação, a deliberação da comissão de revisão que para justificar o mencionado 
indeferimento se limita a decidir no sentido de «manutenção dos valores respei-
tantes ao sector da peixaria», sem remissão expressa para o relatório dos serviços 
de fiscalização, sem indicação das razões de facto e de direito que a determinaram 
e sem esclarecer se foram ou não considerados os erros de quantificação imputados 
pelo reclamante.

Processo n.º 870/11 -30.
Recorrente: Aluminopeixe — Industria e Comércio, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A sociedade Aluminopeixe – Industria e Comércio, Ldª., com os sinais dos autos, vem recorrer 
para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra de 19 de Maio 
de 2011, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional de IVA 
referente ao exercício de 1996 e respectivos juros compensatórios no montante global de 4.177.896$00 
(20.839.26 €).

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1ª A deliberação da Comissão de Revisão constitui um acto tributário de fixação da matéria 

tributável, pelo que, ainda que esta se limite a manter um valor encontrado em acção de fiscalização, 
tal fixação constitui acto seu que deve ser fundamentado nos termos legais;

2ª Também nestes casos, a decisão administrativa não pode deixar de revelar expressa, formal, 
clara, congruente e suficientemente todo o processo de conhecimento ou de prognose dos factos que 
a administração entende subsumirem os pressupostos que estão descritos nos diversos preceitos para 
que a matéria tributável seja determinada indirectamente, referindo particularmente a “matéria -fáctica” 
que suporta o seu juízo, os seus critérios de aferição ou de valoração inferativa, os meios probatórios 
que possibilitaram o seu conhecimento fáctico, e, finalmente, também a valoração jurídica que, em 
coroação de todo esse acervo racional, levou a administração fiscal a decidir nos termos em que con-
cretamente o fez

3ª Estando em causa um direito fundamental dos administrados e uma garantia jusfundamental do 
adequado cumprimento do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, essa fundamentação não é susceptí-
vel de ser presumida em face do teor da conclusão/decisão do procedimento tomada pela Administração 
nem, tão -pouco, pode admitir -se que a mesma seja tout court uma fundamentação implícita;

4ª Admite -se que o discurso fundamentador possa ser efectuado “por remissão”, podendo consistir 
numa mera “declaração de concordância com os fundamentos de anteriores parecer, informações ou 
propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária”;

5ª No entanto, essa declaração de concordância tem de ser clara e inequívoca, individualizando, 
em concreto, qual o discurso fundamentador ao qual se adere, como foi, de resto consagrado no Acór-
dão do STA de 2 de Maio de 1996 (R. 16237), onde se concluiu estar “inquinada de vício de forma por 
insuficiência de fundamentação que implica anulação, a referida deliberação da comissão distrital de 
revisão que para justificar o mencionado indeferimento se limita a louvar -se em todos os elementos 
existentes no processo de liquidação”.
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6ª Seja como for, não só a exigência de uma fundamentação expressa posterga uma “apropriação 
implícita dos fundamentos anteriores”, como também será inapropriado aferir o cumprimento daquele 
dever através de uma interpretação subjectivista das declarações do autor do acto, feita exclusivamente 
através do conteúdo da decisão administrativa.

7ª Tem total acerto a jurisprudência dos nossos tribunais superiores que exigem que a acta deva 
ser sempre fundamentada ainda que por remissão expressa para o relatório de fiscalização.

8ª Ora, no presente caso concreto, relativamente aos valores respeitantes ao sector da peixaria, a 
acta da comissão de revisão apenas decide: “manutenção dos valores respeitantes ao sector da peixaria”

9ª Ao considerar que a manutenção, pela Comissão, de valores anteriormente fixados, implica tout 
court, uma fundamentação por remissão para o relatório inspectivo, o Tribunal recorrido errou tendo 
como válida uma fundamentação por remissão sem que tenha existido remissão expressa para qualquer 
argumentação anterior, constante — ou não — do relatório da inspecção.

10ª De facto, é bem patente, no presente caso concreto, que não houve qualquer remissão explícita 
para fundamentos anteriores, maxime para o relatório da inspecção.

11ª Porquanto:
a) Não há qualquer explicação autónoma das razões de facto e de direito que justifiquem a decisão 

de “manutenção dos valores respeitantes ao sector da peixaria”;
b) Nem há qualquer remissão formal e expressa para os fundamentos do relatório de inspecção e 

a sua aceitação em sede de decisão de Comissão,
c) Nem tão -pouco há, sequer, em toda a acta, a mínima referência a tal relatório;
d) Nem se diz, tão pouco, em lugar algum, “manutenção dos valores respeitantes ao sector da 

peixaria, nos termos apurados no relatório de inspecção”.
12.ª Ora, o juízo recorrido, mais não faz do que “presumir” a existência de uma fundamentação 

que considera cumprida “por remissão”, a qual apenas poderá, pelas razões já motivadas, ter -se por 
implícita.

13ª. Todavia, ainda que a fundamentação possa efectuar -se por remissão — a recorrente não o 
discute —, o facto é que essa remissão apenas existirá quando a administração expressamente assuma 
os fundamentos de um discurso pretérito para o qual, também expressamente, remeta, sustentando 
concordância com eles.

14ª. Por esse motivo, não poderá admitir -se como válida uma fundamentação implícita, nem 
poderá admitir -se, a fortiori, que a fundamentação possa resultar de uma remissão também meramente 
implícita.

15ª Destarte, constituindo a deliberação da Comissão de Revisão um acto tributário de fixação 
da matéria tributável, ainda que esta se limite a manter um valor encontrado em acção de fiscalização, 
tal fixação constitui acto seu que deve ser fundamentado nos termos legais, não se cumprindo esse 
desiderato legal quando a deliberação apenas decide “manter os valores respeitantes ao sector da pei-
xaria”, sem que fundamente as razões pelas quais o faz, não remetendo expressamente para o relatório 
de fiscalização nem tão pouco lhe fazendo qualquer referência.

16ª Nessa medida, a decisão recorrida, ao aceitar que a decisão administrativa se encontrava 
fundamentada por remissão, estriba -se num critério jurídico ilegal o qual admite que a fundamentação 
seja realizada por remissão meramente implícita — hoc sensu: em que não existe explicação autónoma 
das razões de facto e de direito que justifiquem a decisão de “manutenção dos valores respeitantes ao 
sector da peixaria”; nem remissão formal e expressa para os fundamentos do relatório de inspecção e 
a sua aceitação em sede de decisão de Comissão, nem qualquer referência a tal relatório.

17ª Por outro lado, a referida acta não faz a mínima referencia aos pontos do relatório contestados 
na reclamação do contribuinte e sobre os quais era suposto que a Comissão tomasse posição.

18ª Entre esses pontos, desde logo, encontra -se a alegação de que “no sector da peixaria, pela 
desconsideração de quebras na ordem dos 20%, por se tratar exclusivamente da venda de peixe fresco 
e, ainda, tal actividade importar o transporte de pescado” (ponto 8.º dos factos dados como provados).

19ª Quanto a esta matéria, para além de não existir remissão expressa para o relatório da fiscalização, 
também não existe qualquer fundamentação que explique a manutenção dos valores fixados para o sector 
da peixaria em detrimento da argumentação expendida no pedido de revisão o qual, contrariamente ao 
decidido pelo tribunal, não se limitou “à explicação que dava para a existência do estado de coisas que 
precipitou e proporcionou o recurso aos métodos indiciários, nunca posto em causa (…).

20ª A acta é absolutamente omissa quanto ao facto de irrelevar e desconsiderar as quebras alegadas 
pela recorrente, não se pronunciando sequer sobre essa argumentação, nem explicando, como se arguiu, 
sobre os motivos da decisão que tomou.

21ª. Donde se conclui por uma manifesta falta de fundamentação.
22.ª Sendo inconstitucional, por violação do disposto no artigo 268.º, n.º 3, da CRP, o critério nor-

mativo, inferido do artigo 81.º do CPT, quando interpretado no sentido de admitir uma fundamentação 
implícita do acto tributário de fixação da matéria tributável por métodos indirectos;
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23.ª Tendo -se a referida norma por inconstitucional quando não exista explicação autónoma das 
razões de facto e de direito que justifiquem a decisão administrativa, nem exista remissão formal e 
expressa para os fundamentos do relatório de inspecção.»

2 - Não foram apresentadas contra alegações.
3 - O Exmº Procurador -Geral Adjunto reiterou o parecer da Exmª Magistrada do Ministério Público 

na primeira instância a fls. 100/101.
4 - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1. A Impugnante, Aluminopeixe, Indústria e Comércio, Lda, enquadrada sob o CAE -28 120, 

desenvolvendo as actividades de fabrico de portas e janelas de metal e a de peixaria e charcutaria, foi 
objecto de uma acção inspectiva (ordem de serviço n.º 23622, de 30 de Junho de 1998) sobre o seu 
exercício de 1996, após terem sido verificadas anomalias em visita rápida pouco antes levada a efeito 
pela Administração Tributária.

2. A Impugnante exerceu naquele ano a sua actividade de charcutaria e peixaria em estabelecimento 
no centro de Pampilhosa da Serra e em venda ambulante, e a de serralharia num outro estabelecimento 
situado nos arrabaldes daquela vila.

3. No curso da acção inspectiva a Administração Tributária — na verificação da inexistência de 
quaisquer inventários respeitantes às existências iniciais, ou aos produtos e trabalhos em curso — detectou 
que, no âmbito da serralharia e no respeitante ao exercício de 1996, que a capacidade das instalações 
desse ramo não suportava um valor tão elevado como o que havia sido declarado a final, de produtos 
e trabalhos em curso, de 23.550.000$00 (com uma variação sensível em relação o valor inicial de 
8.700.000$00), sendo por outra parte referido pela Impugnante, perante tal, que o valor real rondaria 
os 10.000.000$00/11.000.000$00.

4. No relatório de 20 de Julho de 1998 elaborado no termo da acção inspectiva, para esse exercício 
de 1996, a Administração Tributária, com base nos elementos de que dispôs, nomeadamente inventário 
de existências de mercadorias e matérias primas a 31 de Dezembro de 1996, 12 facturas da actividade 
de serralharia, cálculo de matéria -prima incorporada em cinco obras, obtido a partir das tabelas de 
preços dos fornecedores, e ainda dos apuros diários da peixaria/charcutaria sem discriminação da taxa 
de Imposto sobre o Valor Acrescentado, concluiu que a margem bruta sobre o custo da matéria prima 
era muito superior ao que estava vertido na contabilidade que, para além de outra documentação e da 
omissão de outra, se revelou não traduzir a realidade da empresa da sociedade Impugnante, desde logo 
as suas variações patrimoniais.

5. Assim, sob a inexistência de justificação da situação permanente de crédito de imposto, salvo 
nos meses de Janeiro e Dezembro, quando não haviam sido feitos grandes investimentos em existências, 
procedeu ao cálculo das margens brutas relativas dos dois ramos de actividade, atendendo às taxas de 
Imposto sobre o Valor Acrescentado aplicáveis e considerando a variação de existências declarada 
pouco significativa (inicial  - 1.789.631$00; final  - 1.591.865$00), em que as vendas de peixaria à taxa 
de 17% foram corrigidas era função das compras, aplicando uma margem bruta percentual igual à ob-
tida para os bens taxados a 5%, ou seja 35,205%; já no âmbito das vendas de serralharia essa margem 
foi obtida desprezando a variação da produção e aplicando uma margem de 65% (obtida a partir da 
média ponderada das margens obtidas nas cinco obras analisadas, a que foi subtraída 10,29% para dar 
expressão a desperdícios) ao custo das existências consumidas.

6. De tanto resultou, para efeitos de Imposto sobre o Valor Acrescentado, uma correcção à base tri-
butável de 22.840.494$00 [peixaria: correcção de 142.813$00; serralharia: correcção de 22.679.681$00], 
donde que o imposto a esse título em falta se cifrasse em 3.882.884$00.

7. Por despacho de 12 de Agosto de 1998 foi aprovada a tributação nos moldes e com os funda-
mentos propostos no relatório referido.

8. Notificada de tanto, a Impugnante suscitou o procedimento de revisão e 9 de Novembro seguinte, 
apontando as margens de lucro que o relatório apurara como superiores às realmente verificadas, no 
âmbito da serralharia, pela desconsideração de determinados custos, como transportes e montagem, 
bem como, no sector de peixaria, pela desconsideração de quebras na ordem dos 20%, por se tratar 
exclusivamente da venda de peixe fresco e, ainda, tal actividade importar o transporte do pescado.

9. No dia 14 de Dezembro de 1998 reuniria a comissão de revisão, composta pelos elementos 
que a Administração Tributária e a Impugnante indicaram e, após discussão, assentaram no seguinte 
acordo:

• manutenção da proposta de tributação, com recurso a métodos indiciários;
• manutenção dos valores respeitantes ao sector da peixaria;
• redução nas correcções efectuadas às vendas, por via da diminuição acordada na margem de lucro 

bruta, presumivelmente obtida no sector da serralharia, para 58% do CEV, em vez dos 65% apurados 
pela fiscalização.
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E, para esta alteração, a comissão indicou como motivação o alegado pelo vogal da Impugnante, 
acolhido pelo da Fazenda Pública:

a) o facto de a margem obtida no relatório ter sido calculada através de amostragem bastante restrita 
(cinco) dentre as obras executadas no exercício, composto por um universo bastante mais alargado;

b) e, por outra parte, em termos de valor essa amostragem expressar apenas 0,51% do volume de 
negócios da Impugnante no sector em causa, não sendo por isso representativa daquele universo.

10. O acordo, com as correcções por ele determinadas, foi homologado por despacho do Director 
Distrital de Finanças de 18 de Dezembro de 1998.

11. Com base no acordo e naquela sequência a Administração Tributária elaborou a 28 de Setembro 
de 1999 a liquidação adicional de Imposto sobre o Valor Acrescentado a que coube o nº991029918124908, 
relativa ao ano de 1996, portanto, a qual determinou uma dívida de imposto no montante de 3.337.847$00, 
com prazo de pagamento até 30 de Novembro de 1999.

12. Na mesma data e com prazos de pagamento terminando em simultâneo com o daquela liqui-
dação adicional, a Administração Tributária elaboraria ainda as liquidações de juros compensatórios 
correspondentes, repartidos por cada um dos meses de 1996, de acordo com a calendarização das ope-
rações, resultante da fixação da matéria tributável: nº991029918123709, no montante de 46.308$00, 
relativa a Janeiro;

nº991629918123809, no montante de 37.446$00, relativa a Fevereiro;
nº991229918123909, no montante de 72.421$00, relativa a Março;
nº991029918124009, no montante de 45.951$00, relativa a Abril;
nº991729918124109, no montante de 62.442$00, relativa a Maio;
nº991329918124209, no montante de 88.291$00, relativa a Junho;
nº991029918124309, no montante de 15.338$00, relativa a Julho;
nº991629918124409, no montante de 45.190$00, relativa a Agosto;
nº991229918124509, no montante de 98.727$00, relativa a Setembro;
nº991929918124609, no montante de 149.537$00, relativa a Outubro;
nº991529918124709, no montante de 39.145$00, relativa a Novembro; e
nº991129918124809, no montante de 139.253$00, relativa a Dezembro.
13. A 28 de Fevereiro de 2000 a Impugnante apresentaria a presente impugnação.
6 - Do mérito do recurso
6.1 A questão objecto do presente recurso é a de saber se a sentença fez um correcto julgamento 

ao considerar como fundamentada a decisão da Comissão de Revisão, que fixou a matéria colectável 
com base nos valores acordados entre os vogais dessa mesma comissão.

A decisão recorrida considerou que estava em causa fundamentação remissiva mas não implícita, 
e, por isso, admitida pelo disposto nos arts. 125º do Código de Procedimento Administrativo e 77º, 
nº1, da Lei Geral Tributária.

Concretamente diz -se na sentença recorrida que «a leitura e interpretação da deliberação da 
comissão não pode ser feita atomisticamente, como se de um acto isolado ou perfeitamente ex novo 
se tratasse, quando a sua génese radica e é consequente a determinado procedimento anterior, que no 
próprio forçosamente há -de estar presente», concluindo -se assim que «a deliberação da comissão e 
as alterações que introduziu na fixação anterior da matéria tributável têm fundamentação, explicitada 
no seu teor e por remissão para o relatório inspectivo no que não é alterado, o qual está visivelmente 
presente na economia desse acto colegial».

Vejamos se procede esta tese e se ocorre, de facto, fundamentação por remissão.
6.2
Dispõe o artº 268º, n.º 3 da Constituição da República que os actos administrativos carecem de 

fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas chamadas 

garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou interes-
ses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa que 
lhe diz respeito.

A jurisprudência e a doutrina têm consagrado o entendimento de que um acto se encontra sufi-
cientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido pelo 
agente para a sua pratica. (1)

É também pacificamente aceite que não preenche a exigência legal de fundamentação o recurso 
a meras fórmulas tabelares que não esclareçam devidamente a motivação de facto e de direito que 
presidiu ao acto da administração.

No que concerne à fundamentação por remissão resulta expresso na lei que a fundamentação pode 
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 
ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária (cf. artº 77º, n.º 1 da Lei 
Geral Tributária).
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A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (2) vem entendendo pacificamente que 
nestes casos de remissão o acto administrativo integra, nele próprio o parecer, informação ou proposta 
que, assim, em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação au-
tónoma.

Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Importa ainda referir que, nos casos de fundamentação por remissão, em face da exigência cons-
titucional de que a fundamentação seja expressa, deverá referir -se explicitamente a concordância com 
os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Daí que, em face desta exigência constitucional de fundamentação expressa, não seja aceitável 
a interpretação que defende bastar uma fundamentação que o tribunal considere inequívoca, por esta 
fornecer aos administrados uma garantia de menor grau do que aquela, e não haver razões atinentes a 
quaisquer outros direitos que possam justificar esta menor exigência (3).

Em suma, a fundamentação do acto administrativo, embora possa ser feita por remissão, tem de 
ser expressa. E, embora deva ser sucinta, não pode ser implícita.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2007, recurso 
615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto 
e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente entre 
a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».

No caso subjudice está em causa o acto da comissão de revisão que decidiu em sentido desfavorável 
à recorrente a reclamação por ela deduzida contra a determinação do seu lucro tributável

Mais concretamente o que se questiona no recurso é a decisão constante da acta da comissão de 
revisão relativa aos valores respeitantes ao sector da peixaria.

E, no que respeita a este sector, a decisão da Comissão de Revisão, constante da respectiva acta 
(fls. 77 dos autos apensos) é tão -somente a seguinte: «No uso do poder atribuído pelo n.º 1 do artº 87º 
do CPT o presidente da Comissão de Revisão procurou estabelecer o acordo entre os vogais, os quais 
concordaram no montante de 4.804.397$00, que determinado por métodos indiciários, deverá ser 
acrescido ao valor declarado, para efeitos do apuramento do lucro tributável do IRC daquele exercício, 
com base no seguinte:

• manutenção da proposta de tributação, com recurso a métodos indiciários;
• manutenção dos valores respeitantes ao sector da peixaria;
• redução nas correcções efectuadas às vendas, por via da diminuição acordada na margem de lucro 

bruta, presumivelmente obtida no sector da serralharia, para 58% do CEV, em vez dos 65% apurados 
pela fiscalização.»

A recorrente alega que, ao considerar que a manutenção, pela Comissão, de valores anteriormente 
fixados, implica tout court, uma fundamentação por remissão para o relatório inspectivo, o Tribunal 
recorrido errou tendo como válida uma fundamentação por remissão sem que tenha existido remissão 
expressa para qualquer argumentação anterior, constante — ou não — do relatório da inspecção.

No que lhe assiste razão.
Como se disse a fundamentação do acto administrativo, embora possa ser feita por remissão, tem 

de ser expressa. E, embora deva ser sucinta, não pode ser implícita.
Em todo o caso, a fundamentação deverá responder às necessidades de esclarecimento do con-

tribuinte informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe 
conhecer as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Ora a decisão da comissão de revisão (4) constitui um acto tributário de fixação da matéria colectá-
vel, sendo que mesmo que tal acto se limite a manter os valores apurados pelos serviços de fiscalização 
não pode o mesmo eximir -se à obrigação legal de fundamentação.

E dúvidas não há de que a deliberação no sentido de «manutenção dos valores respeitantes ao 
sector da peixaria» por si só, sem remissão expressa para o relatório dos serviços de fiscalização e sem 
indicação das razões de facto e de direito que a determinaram, não obedece ao conteúdo e requisitos da 
fundamentação do acto tributário exigidos pelo artº 77º da Lei Geral Tributária.

Aliás é patente que esta deliberação não integra qualquer remissão expressa para fundamentos 
anteriores, nomeadamente para o relatório de inspecção.

Trata -se quando muito de uma remissão implícita, que, como vimos, em face da exigência consti-
tucional de fundamentação expressa, não é suficiente e não esclarece em concreto, a motivação do acto.

Tanto mais que a recorrente suscitara o procedimento de revisão imputando ao relatório de fis-
calização o apuramento de margens de lucro superiores às realmente verificadas no sector de peixaria, 
alegando desconsideração de quebras na ordem dos 20%, por se tratar exclusivamente da venda de 
peixe fresco e, ainda, por tal actividade importar o transporte do pescado.

Ora no caso desconhece -se se estes imputados erros de quantificação, trazidos à comissão de 
revisão, foram ou não considerados na decisão, e ainda, em caso afirmativo, quais as razões porque, 
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em face dos argumentos apresentados, se optou pela «manutenção dos valores respeitantes ao sector 
da peixaria».

Daí que se entenda que, no caso, está inquinada de vício de forma, por insuficiência de funda-
mentação, a deliberação da comissão de revisão.

Assim padecendo a decisão de fixação da matéria tributável de falta de fundamentação, ocorre vício 
que inquina a legalidade desse acto e de todos os actos consequentes, incluindo o de liquidação.

A sentença recorrida, que assim não entendeu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que procede 
o recurso.

VII – Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgando-

-se a impugnação judicial procedente.
Não são devidas custas.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Ver neste sentido, os acórdãos 01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87, 
in AD 317, 581, de 11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in 
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José Manuel Botelho, Pires 
Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.

(2) Vide, por todos, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2002, processo 1434/02, in www.dgsi.pt.
(3) Neste sentido Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária 

Anotada, 3ª edição, pag. 383
(4) Como bem notava a Exmª Magistrada do Ministério Público na primeira instância «o procedimento de revisão e a 

obtenção do acordo ocorreu ainda antes da entrada em vigor da Lei Geral Tributária. Assim, de acordo com o regime do CPT 
aplicável, e mesmo tendo em conta a nova redacção dada ao seu artº 89º e a introdução de novos artigos (85º -A e 85º - B) pelo 
D.L. n.º 24/98, de 24.2, os acordos obtidos na Comissão de Revisão não configuravam qualquer transacção, sendo viável a sua 
impugnação com a invocação de qualquer ilegalidade praticada na determinação da matéria tributável ou de errónea quantifi-
cação desta, já que não havia intervenção de perito independente. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

2.ª Avaliação. Fundamentação do termo de avaliação. Iter cognoscitivo. Vício de 
forma.

Sumário:

 I — A fundamentação dos actos administrativos em geral, constitui um imperativo 
constitucional, expressamente previsto no artigo 268.º, n.º 3 da CRP. E no âmbito do 
direito tributário, tal exigência de fundamentação dimana directamente da norma 
do artigo 77.º da LGT, sendo suficiente quando permite a reconstituição do iter 
cognoscitivo que determinou a decisão da Administração, sendo clara quando é 
inteligível e sem ambiguidades ou obscuridades e é congruente quando exprime 
concordância entre os pressupostos normativos do acto e os motivos do mesmo.

 II — Se no acto de 2.ª avaliação de um terreno destinado a construção se fazem referên-
cias abstractas à sua localização, às possibilidades construtivas, infra -estruturas 
existentes áreas envolvidas, sem especificar algo mais, ainda que em relação a 
alguns destes parâmetros de avaliação seja possível chegar através dos demais 
elementos que constam dos autos e processo apenso, subsistindo outros relativa-
mente aos quais tal não é apreensível, ocorre falta de fundamentação por não se 
perceber o iter cognoscitivo que conduziu ao resultado da avaliação, pelo que a 
mesma não se pode manter.

Processo n.º 882/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido Manuel Faria Lopes Anjo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, os Juízes que constituem a Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo:

I – RELATÓRIO
A Fazenda Pública não se conformando com a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto que julgou parcialmente procedente a impugnação deduzida por Manuel Faria Lopes 
Anjo, contribuinte fiscal n.º ………………….. interpôs o presente recurso jurisdicional para o TCA-
-Norte o qual por acórdão de 14/07/2011 se declarou incompetente em razão da hierarquia e declarou 
competente este STA.

A recorrente termina as suas alegações com as seguintes conclusões:
A. A interposição do presente recurso tem por base a não aceitação da douta decisão proferida no 

que concerne à existência de vício de ilegalidade nos termos do disposto no art.134º n.º 2 do CPPT, 
por impossibilidade de apreciação dos erros de facto e considerar haver algum exagero no valor fixado 
pela Administração Tributária.

B. Vem impugnada a fixação do valor patrimonial, para efeitos de inscrição na matriz, da se-
gunda avaliação promovida pelo sujeito passivo aqui impugnante, do qual resultou o valor final de 
315.000,00 €.

C. Tendo este valor sido determinado, por unanimidade dos peritos indicados, quer pela Admi-
nistração Tributária quer pelo contribuinte.

D. Por este facto, foi desde logo apontado pela Fazenda Pública, em sede de contestação, que tal 
facto configuraria uma situação de venire contra factum proprium.

E. Até porque, como bem se salienta na decisão proferida, o pedido formulado pelo impugnante 
quanto à declaração do valor patrimonial do terreno pelo montante por que foi formalizada a escritura 
de compra e venda (24.939,89 €) jamais poderia proceder por este apenas ter relevância para efeitos 
de Sisa, quando o objecto da fixação do valor resultante da avaliação tem relevância para efeitos de 
inscrição na matriz.

F. Na esteira do supra referido, reproduz -se o sufragado no Acórdão do STA, de 21/01/2008, in 
Processo 0837/07: “Deste modo, mostra -se concretizada a participação da recorrente no procedimento 
em causa na medida em que, ainda que por intermédio de um seu representante, teve intervenção nas 
avaliações de onde resultou a quantificação da matéria colectável (...), sendo a liquidação impugnada 
uma mera operação aritmética de aplicação da taxa devida àquela matéria (...). Daí que tal liquidação 
(...) se deva manter.”

G. Por outro lado, e de igual modo não se poderá a Fazenda Pública conformar com o facto de 
ser desconsiderado o valor patrimonial assim fixado unicamente por parecer ao Tribunal a quo ser -lhe 
impossível analisar se ocorreu qualquer erro de facto (ou de direito...).

H. Independentemente da incerteza manifestada pelo Tribunal a quo, o facto é que o termo la-
vrado da segunda avaliação efectuada não padece de qualquer erro, quer de facto, quer de direito, uma 
vez que esta, além de ter tido a anuência do representante do contribuinte — como já se salientou e é 
patente dos autos — teve em conta os parâmetros necessários, legal e jurisprudencialmente aceites, 
no seu apuramento.

I. V.g., o Acórdão do TCAS, proferido em 20/02/2001 in processo 2355/99: “O acto de 2ª avaliação 
não padece de vício de forma por fundamentação insuficiente, incongruente ou obscura, se dele consta 
a discriminação dos factores tidos em conta para fixação do valor venal do lote de terreno para constru-
ção, designadamente:  - a localização do lote de construção no confronto com a sua área da cidade, - a 
potencialidade do local para o que se pretende nele identificar,  - a área e o volume da construção.”

J. E ainda o Acórdão do TCAS de 18/03/2003 proferido in processo 07390/02:
“As avaliações dos prédios para inscrição na matriz, hão -de ter em linha de conta as condições 

em que, então, se encontrarem, só se pode estar a reportar às que se verificarem à data da realização da 
diligência (da 1ª delas, como é evidente, em caso de ser requerida 2.ª) e não ao momento da transmissão 
que, ali, apenas é referida por referência aos actos translativos de direitos reais sobre imóveis.

(...) no que concerne especificamente aos terrenos qualificados como sendo de construção, o 
critério a seguir pelas avaliações será o do valor venal por cada metro quadrado.

(...) aos peritos caberá encontrar o valor venal por metro quadrado, do terreno avaliado, tendo 
para o efeito, em linha de conta, como pressupostos determinantes do seu apuramento as condições 
particulares dos mesmos, como sejam, v.g. a área, o índice do aproveitamento, a localização, e todas e 
quaisquer outras susceptíveis de influírem em tal finalidade.

E, no caso, como o atesta o auto de avaliação, os pontos, na fixação do valor ativeram -se ao me-
tro quadrado de terreno, à sua área e localização, ás infra -estruturas no mesmo existentes, bem como 
às áreas de construção permitidas. (...) o que a lei postula é que os terrenos para construção, quando 
avaliados para efeitos de inscrição na matriz, devam ser inspeccionados lendo em conta as respectivas 
condições à data da realização da diligência.”

K. No mesmo sentido podemos ainda citar os Acórdãos do STA de 11/12/2002 proferido in pro-
cesso 01486/02, e de 29/11/95 proferido in processo 019779. entre outros.
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L. Ora, todos estes elementos foram tidos em conta na avaliação in casu, pelo que não ao verifica 
qualquer vício, qualquer erro de facto ou de direito.

M. Acresce que a convicção do Tribunal se fundou numa prova testemunhal cujo cariz no pode 
ser considerado mais do que subjectivo, porquanto apenas se limitou a emitir uma opinião, imbuída 
da sua própria subjectividade (ou não fosse ela indicada pelo impugnante), por não ter tido qualquer 
intervenção na avaliação em crise,

N. E que mais não fez do que a levar o Tribunal a quo a considerar indiciariamente provado que 
um terreno apto para construção com a mesma localização poderá valer... (sublinhado nosso).

O. Ora, é nosso entender que a convicção do tribunal não se pode fundar apenas em indícios e 
muito menos condicionais.

P. Pelo que, é nossa convicção a presente sentença padece de erro de julgamento, por violação do 
disposto no art. 134º n.º 2 do CPPT, não enfermando a fixação do valor patrimonial dos vícios assaca-
dos, devendo manter -se na ordem jurídica».

Não houve contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA remeteu para o parecer da representação do Ministério Público junto do 

TCA Norte de fls. 111 e 112 no qual se sustentou que se mostra devidamente fundamentada a avaliação 
impugnada

II  - FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga fixou a seguinte matéria de facto:
1) O ora impugnante apresentou no Serviço de Finanças de Vila do Conde, em 10/05/2001, a 

declararão modelo 129, participando o destaque de uma parcela de terreno para construção do artigo 81 
rústico da freguesia de Retorta, tendo dado origem ao artigo urbano 463, da freguesia de Retorta, con-
celho de Vila do Conde.

2) Da avaliação efectuada, em Junho de 2002, resultou o valor patrimonial de €336.000,00, para 
servir de base ao lançamento de Contribuição Autárquica, cujo teor foi notificado ao impugnante em 
11/07/2003  - cfr. fls. 14 a 17 do processo administrativo apenso aos autos.

3) Em 17/07/2003, o aqui impugnante, por considerar este valor exagerado, requereu ao Chefe 
do Serviço de Finanças de Vila do Conde, uma 2ª avaliação, tendo indicado para seu louvado o 
Enge nheiro Camilo de Azevedo Gomes  - cfr. fls. 19 a 21 do processo administrativo apenso aos 
autos.

4) Em 14/11/2003, foi elaborado termo de avaliação, tendo a Comissão de Avaliação procedido à 
avaliação por inspecção directa, tendo atribuído, por unanimidade, o valor de €315.000,00 ao terreno 
em causa, baixando o valor apurado na 1ª avaliação  - cfr. fls. 28 do processo administrativo apenso aos 
presentes autos, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

5) Em 02/12/2003, o ora impugnante foi notificado do resultado desta 2ª avaliação  - cfr. fls. 23 a 
30 do processo administrativo.

6) O aqui impugnante vendeu, em Junho de 2001, um terreno destinado a construção urbana, com 
a área de 3,501,65 m2 (matriz urbana n.º 463).

7) Este terreno, à data da venda, tinha um desnível, em relação à estrada, de cinco metros.
8) Este mesmo terreno avaliado, situava -se, à data da venda, numa zona sem quaisquer infra-

-estruturas.
9) Localizando -se em Retorta, uma freguesia interior do concelho de Vila do Conde, longe do 

mar, e cortada pela linha do comboio e pela Estrada Nacional n.º 13.
10) Aquando da venda, em 2001, o terreno em apreço apresentava -se como
agrícola, tendo sido necessário desbravá -lo, por remoção de terra.
11) Não foi o aqui impugnante que transformou/urbanizou o terreno avaliado.
12) O presente processo de impugnação foi apresentado no serviço de finanças de Vila do Conde 

em 01/03/2004  - cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial.
Alicerçou -se a convicção do tribunal, na consideração dos factos provados, no teor dos documen-

tos juntos aos autos, dos ínsitos no processo administrativo apenso aos mesmos e com base na prova 
testemunhal produzida.

Não logrou provar -se, com a segurança e certeza exigíveis, que o impugnante tenha vendido o 
terreno em apreço pelo valor de €24.939,89, na medida em que terá sido celebrada escritura pública 
de compra e venda do imóvel e não foi junta aos autos cópia do teor da mesma. Os depoimentos pres-
tados acerca desta matéria não foram suficientes no sentido de formarem convicção firme do tribunal 
quanto a este facto, designadamente, por as testemunhas ouvidas não terem tido qualquer intervenção 
no negócio/contrato formalizado.

Resultou, ainda, indiciariamente provado que um terreno apto para construção, com a mesma 
localização, poderá valer €35,00 por m2 e um agrícola, €7,5 por m2, considerando o depoimento pres-
tado pela testemunha Serafim Lopes Ferreira, com experiência em avaliações de imóveis para efeitos 
sucessórios e de partilha de bens».
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III  - FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
Para julgar procedente a impugnação considerou a decisão recorrida o seguinte:
Questões suscitadas;
inexistência de fundamento para a presente impugnação, nos termos do artigo 134.º, n.º 2 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT); apreciação da legalidade do acto 
de fixação do valor patrimonial do prédio em apreço; declaração de novo valor patrimonial para 
o móvel em causa.

O ora impugnante veio impugnar o acto de fixação do valor patrimonial determinado na 
segunda avaliação efectuada ao imóvel identificado nos presentes autos e na matéria de facto 
apurada.

Efectivamente, o processo judicial tributário compreende a impugnação dos actos de fixação 
de valores patrimoniais (cfr. artigo 97.º, n.º 1, alínea f) do CPPT), com fundamento em qualquer 
ilegalidade, nos termos do artigo 134.º, n.º 1 do CPPT. Segundo o disposto no n.º 2 do artigo 134.º 
do CPPT, constitui motivo de ilegalidade, além da preterição de formalidades legais, o erro de 
facto ou de direito na fixação do valor patrimonial.

O aqui impugnante sustentou a sua impugnação no facto de a Comissão de Avaliação não 
ter tido em consideração as características do imóvel à data da venda, defendendo que o valor 
patrimonial deveria ser fixado de acordo com o montante por que foi efectuada a escritura de 
compra e venda do prédio.

Assim sendo, manifestamente, resulta da alegação do impugnante que o acto enfermará de 
erro de facto e de direito, designadamente, por não se haver atendido à falta de infra -estruturas 
e ao desnivelamento do terreno.

Nesta conformidade, existe fundamento para a presente impugnação, nos termos do ar-
tigo 134.º, n.º 2 do CPPT, improcedendo tal questão suscitada pela Fazenda Pública.

Vejamos, agora, a questão de fundo subjacente aos presentes autos:
Podemos verificar da leitura do termo de avaliação, junto a fls. 28 ao processo administra-

tivo apenso ao autos, que os louvados examinaram o prédio em apreço, por inspecção directa e 
o avaliaram tendo em conta tratar -se de um terreno destinado a construção urbana, com a área 
de 3501,65 m2, localizado na freguesia de Retorta. Refere -se, ainda, nesse termo que a Comissão 
atendeu “(...) à localização, às possibilidades construtivas, infra -estruturas existentes e áreas (...)”, 
reportando -se a avaliação “à data de 2001”.

O Decreto -Lei n.º 442 -C/88, de 30 de Novembro, que aprovou o Código da Contribuição 
Autárquica, no seu artigo 8.º, n.º 2, determina que, enquanto não entrar em vigor o Código das 
Avaliações, os terrenos para construção serão avaliados por aplicação das regras contidas no 
Código de Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD).

Como resulta do artigo 19.º do CIMSISD, a sisa incidirá sobre o valor por que os bens forem 
transmitidos; e, decorre do artigo 94.º § 2º do mesmo diploma que, os bens serão avaliados tendo 
apenas em conta as condições em que se encontravam à data da transmissão, mas os referidos no 
artigo 109.º serão avaliados também para efeito de inscrição na matriz, sendo necessária, tendo 
em conta as condições em que então se encontrarem.

Ora, da conjugação destes normativos extrai -se que se trata de duas realidades distintas, 
que não podem confundir -se: uma coisa é a avaliação para efeitos de sisa e, outra, é a avaliação 
para efeitos de inscrição na matriz.

A avaliação para efeitos de inscrição na matriz contende com a atribuição do rendimento 
colectável aos prédios e, daí, a coerência de que se deva atender às condições em que uma dada 
realidade física, passível de ser incluída no conceito legal de prédio e de se encontrarem reuni-
das as condições legais de inscrição na matriz, se encontra quando essas condições se verificam.

Já em sede de avaliação para efeitos de sisa, e até pela própria natureza do imposto (o que se 
pretende é tributar a capacidade económica revelada pelo adquirente no momento da aquisição, 
independentemente dos melhoramentos ou deteriorações que este lhe venha a causar), o que im-
porta é estabelecer o valor dos bens reportados à data da transmissão/aquisição, e não à data da 
avaliação 1 Neste sentido, cfr. acórdão do STA, de 24.07.1968 (AD, ano VII, n.º 80/81, pág, 1148) 
e do TCA (então 2ª Instância), de 19.05.1971 (CTT, n.º 177/178, pág. 372).

Nada impede que a avaliação para efeitos de sisa e de inscrição na matriz se processem no 
mesmo acto; essencial, contudo, é que se faça distinção entre as duas realidades.

Compulsada a matéria de facto apurada, observa -se que está em causa uma avaliação para 
efeitos de inscrição na matriz, já que o impugnante apresentou no Serviço de Finanças de vila 
do Conde, em 10/05/2001, a declaração modelo 129, participando o destaque de uma parcela de 
terreno para construção.

Note -se que o impugnante, em Junho de 2001, alienou o terreno em apreço e que a pri-
meira avaliação apenas foi realizada em 2002 e a segunda em 2003, que foi reportada “à data 
de 2001”.
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Assim, relativamente à impugnação em análise, verifica -se que os louvados procederam a 
inspecção directa do terreno em apreço em 2003, sendo relevantes as condições que observaram 
nessa data, pois o que existia em 2001, à data da apresentação da declaração modelo 129, já não 
podiam observar. Não podemos esquecer que nos terrenos para construção, que são avaliados 
para efeitos de inscrição na matriz, se tem em conta as condições em que se encontrarem.

Resultou provado que o terreno em causa se destinava a construção e, portanto, a sua ava-
liação basear -se -á no valor venal de cada metro quadrado  - cfr. artigo 94.º, n.º 4 do CIMSISD.

Claro que a determinação deste valor venal pressupõe a apreciação das características do 
terreno por parte da Comissão de Avaliação.

No entanto, do teor do termo de avaliação, o tribunal não consegue vislumbrar quais foram, 
concretamente, as características que os louvados tiveram em conta, sendo, por esse motivo, 
impossível analisar se ocorreu qualquer erro de facto (ou de direito, de acordo com as regras já 
expostas).

O tribunal desconhece, designadamente, quais são as infra -estruturas existentes mencio-
nadas no termo de avaliação e que os louvados terão observado no local. Sendo o teor do termo 
de avaliação muito genérico, impossibilita o controlo do acto e saber se ocorreu algum erro nos 
pressupostos de facto.

Não temos dúvidas quanto à localização do terreno, que se mostra suficientemente identi-
ficado, nem quanto à área do mesmo e do seu destino. Contudo, havendo um pedido de segunda 
avaliação, em que foram colocadas em crise, nomeadamente, as infra -estruturas existentes, a 
fundamentação tem que permitir ao particular saber quais os factos concretos considerados pela 
Administração, pois só assim ele pode argumentar se eles se verificam ou não; só conhecendo os 
critérios valorativos da Administração sobre esses factos, ele pode discuti -los, apresentar outros 
ou até valorá -los doutra forma.

Ora, o impugnante, em face do conhecimento que tem das condições do terreno, pensou que 
a Administração Fiscal se tinha enganado, mas o tribunal não consegue alcançar de forma plena 
tal erro, porque a fundamentação do montante obtido não se mostra suficiente. Independente-
mente desta impossibilidade de apreciação dos erros de facto suscitados, que, por esse motivo, 
fica prejudicada, não podemos deixar de alertar para o facto de suscitar, efectivamente, algum 
exagero o valor fixado pela Administração Tributária, já que decorreu de um testemunho prestado 
nos presentes autos, que demonstrou experiência na avaliação de prédios com as características 
do em apreço, que um terreno apto para construção, com a mesma localização, poderá valer 
€35,00 por m2.

Tal constatação acaba por indiciar a existência de algum erro de facto, pois, certamente, 
alguma das condições do prédio em causa não terá sido tida em conta pelos louvados. Apenas 
uma mais clara e suficiente fundamentação do acto de fixação do valor patrimonial permitirá a 
apreciação solicitada nos presentes autos, pelo que, forçosamente, a presente impugnação, nesta 
parte, terá que proceder, por ilegalidade do acto em crise.

No que tange ao pedido formulado pelo impugnante de declaração do valor patrimonial 
do terreno pelo montante por que foi formalizada a escritura de compra e venda (€24.939,89), 
não poderá o mesmo ser julgado procedente, uma vez que, como vimos, uma coisa é a avaliação 
para efeitos de sisa e, outra, é a avaliação para efeitos de inscrição na matriz. Mesmo que assim 
não fosse, por outro lado, não logrou provar -se que o impugnante tenha vendido o terreno em 
apreço pelo valor de €24.939,89. Assim sendo, de qualquer forma, tal montante nunca poderia 
ser utilizado como referência para a determinação do valor patrimonial do terreno para efeitos 
de inscrição na matriz.

Além do mais, o tribunal nunca poderia substituir -se à Administração e determinar o valor 
patrimonial do imóvel em causa, pois estamos perante um processo de impugnação que visa 
apenas a anulação do acto que fixou tal valor (com fundamento em qualquer ilegalidade) e não 
de plena jurisdição ou de condenação, sob pena de se imiscuir em matérias que são de estrita 
competência administrativa.

IV  - DECISÃO
Nestes termos, julga -se a presente impugnação parcialmente procedente, anulando -se o acto 

que fixou o valor patrimonial de €315.000,00 ao prédio em apreço.
DECIDINDO NESTE STA
Porque algumas das questões suscitadas pela Fazenda Pública foram decididas a seu contento, nos 

autos apenas está em causa saber se o termo de 2ª avaliação que deles consta se mostra suficientemente 
fundamentado.

É sabido que a fundamentação dos actos administrativos em geral, constitui um imperativo 
constitucional, expressamente previsto no art.º 268.º n.º 3 da CRP. E no âmbito do direito tributário, 
tal exigência de fundamentação dimana directamente da norma do art.º 77.º da LGT, sendo suficiente 
quando permite a reconstituição do iter cognoscitivo que determinou a decisão da Administração, 
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sendo clara quando é inteligível e sem ambiguidades ou obscuridades e é congruente quando exprime 
concordância entre os pressupostos normativos do acto e os motivos do mesmo.

Como refere FREITAS DO AMARAL “A fundamentação de um acto administrativo consiste 
na enunciação explícita das razões que levaram o seu autor a praticar esse acto ou a dotá -lo de certo 
conteúdo.”

Ensina ainda o mesmo autor, no que aos requisitos da fundamentação diz respeito, que “Em 
primeiro lugar tem que ser expressa, ou seja, enunciada no contexto do próprio acto pela entidade 
decisória. Em segundo lugar, a fundamentação tem que consistir na exposição, ainda que sucinta, 
dos fundamentos de facto e de direito da decisão. Não basta, pois, mencionar os factos relevantes ou 
anunciar uma “política pública” justificativa da decisão: há que referir também o quadro jurídico que 
habilita a Administração a decidir, ou o decisor de certo modo. Trata -se de um corolário do princípio 
da legalidade como fundamento da acção administrativa.» — Cfr. Curso de Direito Administrativo, 
Vol.II, p. 352 e ss, 2001, Almedina.

Os actos de avaliação de valores patrimoniais põem termo ao procedimento respectivo, pelo que 
têm sempre de ser fundamentados, por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que 
os motivaram.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que a fundamentação do acto adminis-
trativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo de acto e as circunstâncias do caso concreto, mas 
que a fundamentação só é suficiente quando permite a um destinatário normal aperceber -se do itinerário 
cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele possa 
conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu e não de forma diferente, de forma a 
poder desencadear dos mecanismos administrativos ou contenciosos de impugnação. (Essencialmente, 
neste sentido, podem ver -se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo:

 - de 10/03/2011 proferido no recurso 0862/10
 - de 4 -11 -1998, proferido no recurso n.º 40618;
 - de 10 -3 -1999, proferido no recurso n.º 32796;
 - de 6 -6 -1999, proferido no recurso n.º 42142;
 - de 9 -2 -2000, proferido no recurso n.º 44018;
 - de 28 -3 -2000, proferido no recurso n.º 29197;
 - de 16 -3 -2001, do Pleno, proferido no recurso n.º 40618;
 - de 14 -11 -2001, proferido no recurso n.º 39559;
 - de 18 -12 -2002, proferido no recurso n.º 48366.)
No caso concreto dos autos como, acertadamente, salienta a decisão recorrida a avaliação efectu-

ada não permite perceber as razões, ou as características que os louvados tiveram em conta, sendo, por 
esse motivo, impossível analisar se ocorreu qualquer erro de facto ou de direito na avaliação. Do termo 
de avaliação não constam as concretas infra -estruturas existentes que os louvados terão observado no 
local. E sendo o teor do termo de avaliação muito genérico, fica impossibilitado o controlo do acto, 
designadamente saber se ocorreu algum erro nos pressupostos de facto.

Havendo um pedido de segunda avaliação, em que foram colocadas em crise, nomeadamente, as 
infra -estruturas existentes, a fundamentação tinha de permitir ao particular saber quais os factos con-
cretos considerados pela Administração, pois só assim poderá contrapor se eles se verificam ou não. De 
facto, só conhecendo os critérios valorativos da Administração sobre esses factos, é possível discuti -los.

Do termo de avaliação, não se consegue vislumbrar quais foram, concretamente, as características 
que os louvados tiveram em conta.

Em suma: o termo de avaliação posto em crise encerra falta de fundamentação não permitindo 
perceber o “iter cognoscitivo” que conduziu ao resultado alcançado. Ora, exige -se que a fundamentação 
responda às necessidades de esclarecimento do contribuinte informando -o do itinerário cognoscitivo 
e valorativo do acto de avaliação, que lhe possibilitem conhecer as razões, de facto e de direito, que o 
determinaram.

Verificando -se falta de fundamentação ocorre ilegalidade decorrente de vício de forma por falta de 
fundamentação das correcções e da consequente liquidação. A não satisfação desse dever faz incorrer o 
acto em vício de forma, por falta ou insuficiência de fundamentação. Como escreve Viera de Andrade, 
em “O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS” pág.239 
“a fundamentação visa esclarecer concretamente as razões que determinaram a decisão tomada e não 
encontrar a base substancial que porventura a legitime”, já que, ainda segundo o mesmo Autor (Ob. cit., 
pág. 231), o dever formal de fundamentação cumpre -se pela apresentação de pressupostos possíveis ou de 
motivos coerentes e credíveis, enquanto a fundamentação substancial exige a existência de pressupostos 
reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo”

Entende -se que a fundamentação de acto tributário tem de externar -se mediante um discurso 
acessível, congruente e suficiente que permita a um contribuinte normal colocado nas circunstâncias 
concretas do recorrido, conhecer as razões de facto e de direito que levam a AT a praticar o acto, por 
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forma a permitir -lhe, de forma esclarecida, conformar -se com o acto ou atacá -lo graciosa ou conten-
ciosamente.

No que respeita ao requisito da suficiência, vem -se entendendo que a fundamentação se deve 
estender a todos os elementos escolhidos pela administração de forma a reconstituir o percurso lógico 
e jurídico que determinou a decisão final.

O requisito da clareza exige que a fundamentação seja inteligível, sem ambiguidades ou obscuri-
dades de forma a permitir compreender as razões concretas que conduziram à decisão.

Por fim, o requisito da congruência significa que tem de haver consonância entre os pressupostos 
do acto e os motivos do mesmo. A adopção de fundamentos que por contradição não esclareçam con-
cretamente a motivação do acto equivale à falta de fundamentação.

Reportando -nos ao caso dos autos em que o termo da 2ª avaliação que consta de fls. 28 do pro-
cesso instrutor e que no qual se surpreende apenas a seguinte fundamentação (... Terreno destinado a 
construção urbana, com a área de 3 501,65 m, situado na Rua do Largo, casal do Monte, freguesia de 
Retorta com as seguintes confrontações: Norte Estrada (...). A comissão atendendo à localização, às 
possibilidades construtivas, infraestruturas existentes e áreas envolvidas, atribuiu por unanimidade os 
seguintes valores: Área possível de construção: 4200,0 m2. Valor provável da construção 4200 vezes 
375,0 Euros/m(...) consideramos que lhe falta a fundamentação em substância. Refere -se à localização, 
às possibilidades construtivas, infra -estruturas existentes e áreas envolvidas sem especificar o que quer 
que seja. São referências abstractas. E, se em relação à localização e áreas envolvidas (do prédio a 
avaliar) é possível chegar através dos demais elementos que constam dos autos e processo apenso já 
no que respeita aos demais factores tal especificação ou concretização não existe e não é apreensível. 
Nestas circunstâncias a 2ª avaliação não se pode manter como bem decidiu a sentença recorrida que 
é de confirmar.

4  - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 23 de Maio de 2012.

Assunto:

Fundo de abastecimento. Diferenciais de preços. Prescrição. Regime do Código Civil.

Sumário:

 I — Os «diferenciais de preços» estabelecidos no ponto 9 da Portaria n.º 752 -D/81, de 
2 de Setembro, e que constituíam receita ou encargo do ex -Fundo de Abastecimento, 
não assumem a natureza de imposto e não se incluem no âmbito da fiscalidade ou 
da para -fiscalidade.

 II — Daí que, não lhes seja aplicável o regime de prescrição das obrigações tributárias, 
mas sim o prazo geral ordinário de 20 anos previsto no artigo 309.º do Código 
Civil.

Processo n.º 920/11 -30.
Recorrente: RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A., melhor identificada nos autos, vem recorrer para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 25 de Maio de 2011, 
que julgou improcedente a impugnação deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
do Porto, proferido no âmbito do processo de execução fiscal n.º 33870020104431, despacho esse que 
lhe indeferiu o pedido de prescrição de divida, liquidada pelo extinto INGA.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) O acto controvertido que ocasionou a execução fiscal materializa -se numa deliberação do 

INGA através da qual foi exigido à Alegante o pagamento da quantia de 1.548.122.323$00 emergente 
da aplicação do regime de diferenciais de preços entre os custos de importação e os custos fixados para 
o abastecimento de ramas às refinarias, nos anos de 1981 e 1985.

B) O acto em crise configura um tipo legal integrável nos impostos (cfr. art. 3º da LGT).
C) As receitas liquidadas pelo INGA e exigidas à Alegante não postulam qualquer relação indivi-

dual relativamente à qual se identifique um sinalagma. Tratam -se de valores fixados autoritariamente 
pelo Estado no exercício de um poder tributário conferido pelas normas invocadas no título executivo.

D) A dívida subjacente à aplicação do regime de diferenciais de preços entre os custos de produção 
e os preços fixados administrativamente para o abastecimento de ramas às refinarias consubstancia 
uma verdadeira obrigação tributária.

E) Como obrigação tributária, regem -se pelas leis que constituem o ordenamento jurídico tributá-
rio, designadamente, pelo Código de Processo das Contribuições e Impostos, pelo Código de Processo 
Tributário, pela Lei Geral Tributária e por último, pelo Código de Procedimento e Processo Tributário, 
que revogou o primeiro.

F) O prazo prescricional aplicável à relação tributária em apreço é de 10 anos, por força da apli-
cação do art. 34º do CPT.

G) O prazo começou a contar em 1982, 1983, 1984, 1985 ou 1986, consoante o respectivo facto 
gerador tenha ocorrido em 1981, 1982, 1983, 1984 ou 1985.

H) O prazo de prescrição interrompeu -se com a impugnação pela RAR da deliberação do INGA 
apresentada em 25.05.1989 e reatou a sua contagem em 06.02.1992 (por força da abstinência processual 
por período superior a um ano).

I) O prazo de prescrição tomou -se completo em 1 de Julho de 2001.
J) As obrigações tributárias prescreveram em 1. de Julho de 2001.
K) Nos termos do artº 44º n.º 2 da LGT, à Alegante apenas poderão ser exigidos os juros morató-

rias contados nos últimos 36 meses, dado que se deve entender que a expressão “anos” do artº. 44º não 
coincide com o “ano civil” antes se reportando a cada período de 12 meses que o compõe.

L) A taxa aplicável às presentes dividas não é a taxa de juros de mora geral, mas a taxa de desconto 
do Banco de Portugal.

M) Aceitar que a receita em causa, que tem manifesta natureza unilateral e resulta de uma impo-
sição coactiva do Estado, pode ser cobrada por esta via, sem que lhe possam ser aplicadas as regras 
tributárias da prescrição fiscal, configura uma aplicação da lei não conforme com o Principio da Le-
galidade Constitucional.

N) A sentença em recurso determina a validade de uma receita claramente unilateral e a sua sujeição 
ao prolongado regime prescricional da lei civil, em manifesta violação do Principio da Proporcionali-
dade na sua vertente da adequação.

O) A norma invocada pela sentença em crise, quando interpretada no sentido de que as dividas 
ao INGA estão sujeitas à regra de prescrição civil, verificado que não lhes corresponde qualquer con-
trapartida, viola o Principio da Confiança.

P) Salvo o devido respeito foram violados os artigos 3º da LGT, art. 27º do CPCI e art. 34º do 
CPT, art., 44º, n.º 1 da LGT, art. 86º, n.º 1 do CPPT, art. 2º, 17º, 18, e 103º da CRP.»

II  - Não foram apresentadas contra alegações.
III  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Recorrente: RAR -Refinarias de Açúcar Reunidas, SA
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de impugnação judicial deduzida 

contra decisão de indeferimento de pedido de declaração de prescrição de dívida exequenda, proferida 
pelo órgão da execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
Prescrição da dívida exequenda
1.A dívida exequenda, em fase de cobrança coerciva de processo de execução fiscal, resulta do 

diferencial favorável ao Fundo de Abastecimento entre o preço padrão praticado na importação de ramas 
de açúcar efectuadas directamente pelas empresas refinadoras e o preço derivado correspondente ao 
preço de venda ao público de açúcar, fixado por via administrativa pela AGA (Portaria n.º 752 -D/81.2 
Setembro nºs 9/11, aplicável a factos tributários ocorridos entre 1981 e 1985, determinantes da dívida 
exequenda)

Jurisprudência consolidada do STA sustenta o entendimento de que este diferencial não tem natureza 
tributária, estando a prescrição das dívidas emergentes da aplicação do indicado regime legal sujeito à 
disciplina do Civil (acórdãos STA -SCA 11.02.1993 processo n.º 26 126; STA -SCT 29.09.1993 processo 
n.º 14 739;STA Pleno SCA 10.10.1995 processo nº21 160;STA -SCA 28.11.2002 processo nº47 818)

2.Aplicando estas considerações ao caso concreto:
a) o prazo de prescrição da dívida exequenda é de 20 anos (art.309º CCivil)
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b) este prazo começou a correr a partir de 16.02.1989, data da deliberação do Conselho Directivo 
do INGA que fixou o montante da dívida, quando o direito de cobrança (voluntária ou coerciva) pôde 
ser exercido (art.306º nº1 CCivil; probatório n.º 7).

c) a citação da executada em 19.12.1990 interrompeu a prescrição, não começando a correr novo 
prazo enquanto não for proferida decisão pelo órgão da execução fiscal que ponha termo à execução 
(art.327º nº1 CCivil, adaptado ao processo de execução fiscal; probatório nº13)

d) o prazo de prescrição dos juros de mora de dívida de natureza não tributária é de 5 anos, tendo 
igualmente sido interrompido pela citação (art.310º alínea d) CCivil) Neste contexto não se verifica a 
prescrição da dívida não tributária exequenda e dos respectivos juros de mora

Legalidade da liquidação de juros de mora
A recorrente não questionou o erro na forma de processo, fundamento da decisão de absolvição 

da Fazenda Pública da instância, insistindo na discussão da legalidade da extensão e taxa aplicada na 
liquidação dos juros de mora (conclusões K) e L).

Sem embargo, esta questão deveria ter sido apreciada na sede própria recurso contencioso de anu-
lação da deliberação do Conselho Directivo da INGA de 16.02.1989, que procedeu ao apuramento do 
valor da dívida exequenda, com inclusão dos juros de mora (probatório nº7); ou posteriormente, em sede 
de oposição à execução fiscal instaurada em 15.11.1990, com fundamento em eventual inexigibilidade 
(total ou parcial) dos juros de mora, na sequência da citação efectuada em 19.12.1990.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada de ser confirmada»
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
• Em 1981, a RAR  - Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A, doravante simplesmente “RAR”, iniciou 

um processo de importação de ramas de açúcar, ao abrigo de um regime negociado que tinha em vista 
a preparação das estruturas empresariais para a entrada nacional no mercado comunitário.

• O regime negociado pressupunha a intervenção do “Fundo de Abastecimento” que tinha por 
finalidade a estabilidade do preço de venda do açúcar ao consumidor.

• No quadro desse regime, a ora impugnante teria contraído um conjunto de dívidas para com o 
“Fundo de Abastecimento”, emergentes da aplicação do “regime de diferenciais de preços”, relativas 
a factos que ocorreram entre 1981 e 1985.

• Pelo Decreto -Lei n.º 95/86, de 13/05 foi extinto o Fundo de Abastecimento  - cfr. teor do Des-
pacho n.º 172/86 -X, publicado no DR, II Série, n.º 32, em 07/02/1987.

• A Direcção -Geral do Tesouro assumiu os créditos e débitos do extinto Fundo de Abastecimento 
relativamente a cada uma das empresas refinadoras de açúcar  - cfr. o teor do mesmo Despacho de 
31/12/1986 do Ministro das Finanças.

• Este “Fundo de Abastecimento” foi posteriormente substituído na função reguladora pelo “Ins-
tituto Nacional de Garantia Agrícola” (INGA), a quem foi atribuída competência para cobrança de 
dívidas activas do anterior Fundo de Abastecimento.

• Em decorrência desta competência e no âmbito das relações jurídicas estabelecidas entre a RAR 
e as entidades reguladoras, o Conselho Directivo do INGA procedeu ao apuramento do valor da dívida, 
por deliberação tomada em 16/02/1989, posteriormente ratificada em 23/03/1989, cujo teor relevante 
aqui se transcreve; “(...) fica definido unilateralmente por acto administrativo definitivo e executório 
pelo qual se ordene o pagamento de uma quantia determinada, se estabeleça um último prazo para o 
efeito e se crie título executivo para cobrança pelos tribunais das execuções fiscais o montante da dívida 
no total de Esc. 1.548.122.323$00 (incluindo juros de mora).”

• Desta deliberação foi a RAR notificada em 21/02/1989 e da sua ratificação foi expedido ofício 
sob registo em 29/03/1989, que esta recebeu em 31/03/1989.

• Em 10/10/1990, foi emitida certidão de dívida, onde consta, além do mais, que a RAR foi notifi-
cada da deliberação transcrita e que veio, em 11/04/1989, pagar, por conta do valor global da sua dívida 
de Esc. 1.548.122.323$00, a quantia de Esc. 573.114.197$00, pelo que, nessa data, o montante da dívida 
certa, líquida e exigível para o Estado, como titular dos créditos do extinto Fundo de Abastecimento, 
é de Esc. 975.008.125$30, acrescendo a este montante juros de mora de 2% em cada mês ou fracção, 
desde 02/05/1989, nos termos do artigo 5.º do Decretos -lei no 49168, de 5 de Agosto de 1969, com a 
redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 318/89, de 20 de Agosto  - cfr. certidão de dívida constante a fls. 8 
a 15 do processo de execução fiscal ínsito no processo n.º 1751/05.9BEPRT (reclamação de actos do 
órgão de execução fiscal) junto aos autos, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

• Em 15/11/1990, foi instaurada no extinto Tribunal Tributário de 1.ª instância do Porto, por ser 
competente, sob o n.º 60122.5/90, a respectiva execução fiscal contra a RAR, a fim de ser cobrada 
coercivamente a dívida no montante de €4.863.320,03 (Esc. 975.008.126$00), respeitante a diferen-
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ciais entre os custos de importação e os preços fixados (administrativamente) para o abastecimento 
das ramas às refinarias.

• Desde 27/12/2002, o processo de execução fiscal passou a correr termos no serviço de finanças 
do Porto  - 7, sob n.º 3387 -02/104431.1  - cfr. primeiras fls. do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos 
autos.

• Por ofício de 27/05/2003, remetido pela Direcção -Geral do Tesouro, foi comunicado ao Chefe 
do Serviço de Finanças do Porto  - 7 que, tendo sido determinada a cessação das funções do INGA, 
aquela direcção -geral sucedia àquela entidade, em todas as acções, sem necessidade de habilitação, de 
acordo com a legislação em vigor.

• Em 19/12/1990, a RAR foi citada para pagar a quantia de Esc. 975.008.125$30, proveniente de 
dívida ao INGA e bem assim os juros de mora e custas  - cfr. fls. 24 e 24 verso do processo de execução 
fiscal ínsito no processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• A RAR instaurou recurso contencioso de anulação da deliberação tomada em 16/02/1989, no 
Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, em 29/05/1989.

• Em 06/05/1991, foi apresentada garantia bancária com vista à suspensão da execução fiscal 
n.º 60122.5/90, no valor de Esc. 1.500.000.000$00  - cfr. fls. 64 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto 
aos autos.

• Por despacho proferido em 08/05/1991, pelo juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal Tributário 
de 1.ª Instância do Porto, foi julgada suspensa a execução até ao trânsito da decisão a proferir no âmbito 
do processo “recurso contencioso de anulação da deliberação tomada em 16/02/1989”  - cfr. fls. 66 e 
67 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• O Tribunal Administrativo de Círculo do Porto negou provimento ao recurso contencioso inter-
posto da deliberação do INGA de 16/02/1989.

• Dessa decisão foi interposto recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, que, por acórdão 
proferido em 28/11/2002, considerou que o referido recurso contencioso de anulação devia ser rejeitado.

• Deste acórdão do STA, foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional, que, por acórdão 
proferido em 21/04/2004, manteve na ordem jurídica o respectivo acto, por ter sido confirmada a re-
jeição do recurso contencioso que havia sido interposto da referida deliberação do Conselho Directivo 
do INGA, por considerar que não estava em causa acto administrativo definitivo e executório.

• No seguimento, em 29/11/2004, foi a impugnante notificada para proceder ao pagamento da 
dívida em execução, sob pena de ser accionada a garantia bancária  - cfr. fls. 296 e 296 verso do processo 
n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• Em 26/11/2004, havia sido o Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria citado na qualidade de ces-
sionário do Credit Lyonnais Portugal, S.A., para pagamento da dívida exequenda e acrescido até ao 
montante da garantia prestada sob pena de ser executado no processo de execução fiscal  - cfr. fls. 9 
do processo n.º 1090/05.SBEPRT junto aos autos e 297 e 297 verso do processo n.º 1751/05.9BEPRT 
junto aos autos.

• Em 03/12/2004, pela RAR foi requerido, ao Chefe do Serviço de Finanças do Porto  - 7, a apre-
ciação da prescrição da dívida exequenda  - cfr. fls. 293 a 339 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto 
aos autos.

• Por despacho, datado de 23/05/2005, do Chefe do Serviço de Finanças do Porto — 7, foi suspensa 
a execução fiscal em relação ao Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria, dada a interposição de processo 
de oposição à execução fiscal, que correu termos neste tribunal sob o n.º 1090/05.5BEPRT e que se 
encontra junto aos autos  - cfr. fls. 448 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• O fundamento deste processo de oposição era a prescrição da dívida exequenda, tendo este tribunal, 
por sentença prolatada em 03/11/2008, considerado que a mesma não se encontra prescrita  - cf., fls. 275 
a 278 do processo n.º 1090/05.5BEPRT junto aos autos, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

• Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças do Porto  - 7, de 16/12/2004, foi apreciado e 
indeferido o pedido de declaração da prescrição formulado pela ora impugnante em 03/12/2004  - cfr. 
fls. 340 a 342 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos, cujo teor aqui se tem por integralmente 
reproduzido.

• Em 23/12/2004, foi pela impugnante interposto, simultaneamente, recurso hierárquico e apre-
sente impugnação judicial deste despacho proferido em 16/12/2004  - cfr. fls. 344 a 402 do processo 
n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• Em ambas as peças processuais, a impugnante requereu a suspensão da execução fiscal em 
relação a ela.

• Em 14/01/2005, foi o pedido de suspensão indeferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do 
Porto -7  - cfr. fls. 403 e 404 do processo n.º 1751/05.9BEPRT junto aos autos.

• Nesta sequência, em 25/01/2005, foi deduzida reclamação de acto do órgão de execução fiscal, 
que correu seus trâmites sob o n.º 1751/05.9BEPRT (e que se encontra junto aos autos), tendo esta 
reclamação sido indeferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, por sentença prolatada em 
08/02/2006  - cfr. fls. 406 e seguinte do processo n.º 1751105.9BEPRT junto aos autos.
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• Desta decisão, foi interposto recurso para o STA, tendo este revogado a sentença de 08/02/2006, 
por acórdão de 26/04/2006, proferido no âmbito do processo n.º 303/06, e determinado a suspensão da 
execução fiscal por existência da presente impugnação judicial  - cfr. fls., 65 a 81 do processo físico, 
cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.

• A presente impugnação tinha dado entrada, como se referiu, no Serviço de Finanças do Porto - 7 
em 23/12/2004  - cf. carimbo aposto na petição inicial, de fls. 2 do processo físico, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.

6 - A questão objecto do presente recurso consiste em saber se padece de erro de julgamento a 
sentença recorrida que julgou não prescrita dívida em discussão nos presentes autos, resultante de deli-
beração do INGA através da qual foi exigido à recorrente o pagamento da quantia de 1.548.122.323$00 
emergente da aplicação do regime de diferenciais de preços entre os custos de importação e os custos 
fixados para o abastecimento de ramas às refinarias de açúcar, nos anos de 1981 e 1985, dívida essa a que, 
pela sua natureza, a sentença recorrida julgou ser aplicável o prazo geral ordinário de 20 anos previsto 
no artº 309º do Código Civil e não o regime prescricional previsto para as obrigações tributárias.

Adicionalmente suscita -se também a questão da legalidade da liquidação de juros de mora.
A sentença recorrida conheceu da invocada questão da prescrição da dívida exequenda no âmbito 

de um processo de impugnação por considerar que, atenta a jurisprudência dominante deste Supremo 
Tribunal Administrativo, fornecendo os autos elementos seguros para conhecer da prescrição, deve o 
tribunal conhecê -la tendo em vista a eventual extinção da instância por inutilidade da lide, nos termos 
do artº 287º, alínea e) do Código de Processo Civil (cf. fls. 230).

E conhecendo, julgou não prescrita a dívida exequenda.
Inconformada com tal decisão a recorrente alega em síntese que a importância que lhe é exigida 

pelo INGA, emergente da aplicação do referido regime de diferenciais de preços, configura uma 
verdadeira prestação tributária e como tal sujeita ao regime estabelecido no C.P.C.I., C.P.T. e L.G.T. 
(segundo a mesma, as obrigações tributárias prescreveram em 1 -07 -2001  - alínea J) da conclusões das 
alegações).

6.1 Da natureza jurídica dos diferenciais de preços
Para dar resposta à questão decidenda importa antes do mais apurar da natureza da dívida exe-

quenda, em fase de cobrança coerciva de processo de execução fiscal, dívida essa que resulta do dife-
rencial favorável ao Fundo de Abastecimento entre o preço padrão praticado na importação de ramas 
de açúcar efectuadas directamente pelas empresas refinadoras e o preço derivado correspondente ao 
preço de venda ao público de açúcar, fixado por via administrativa pela AGA (Portaria n.º 752 -D/81, 2 
Setembro, nºs 9/11, aplicável a factos tributários ocorridos entre 1981 e 1985, determinantes da dívida 
exequenda).

Os diferenciais de preços concretizavam fundamentalmente um meio de controlo, quanto a lucros 
e perdas, do funcionamento dos circuitos de comercialização de determinados bens.

Mais concretamente tratava -se de prestações pecuniárias eventuais, de montante incerto, depen-
dentes das variações dos preços de mercado sujeitos a intervenções administrativas, que tanto podiam 
reverter a favor do Fundo de Abastecimento, como a favor do agente (consoante o sentido da diferença 
de preços).

No Acórdão 47818, de 28.11.2002, da 1ª secção deste Supremo Tribunal Administrativo faz -se 
uma análise detalhada da evolução legislativa referente ao Fundo de Abastecimento e ao controlo 
administrativo do circuito de comercialização do açúcar, e, nomeadamente, do função desempenhado 
pelos diferenciais de preços naquela regulamentação económica.

Por isso, e dado o seu evidente interesse para a resolução da questão que nos ocupa, passaremos 
a transcrever, com a devida vénia, o que sobre a matéria se disse no referido aresto:

«a) O Fundo de Abastecimento destinou -se a suportar parte do custo de algumas mercadorias 
essenciais ao abastecimento público, de maneira a tornar o seu preço comportável para o consumidor 
(art. 3º do DL n.º 36 501, de 9/09/47). Intentava, assim, manter artificialmente baixos os preços de alguns 
bens e mercadorias considerados essenciais ao consumidor no quadro de um Estado intervencionista 
e corrector de eventuais distorções na política de preços.

Este Fundo dispunha de personalidade jurídica, e os seus serviços gozavam de autonomia admi-
nistrativa e financeira, sendo que entre o acervo das suas receitas se contavam os «diferenciais» que 
lhe estivessem «legalmente atribuídos» (art.8º, n.º 1, alínea a), do DL n.º 39 035, de 15/12/52).

b) Posteriormente, e numa primeira tentativa de criar instrumentos de acção indispensáveis à 
política interna de preços, foi publicado o DL n.º 45 835, de 27/07/64. Este diploma estabeleceu que a 
estrutura e o funcionamento dos circuitos de comercialização de cada um dos bens que mais interessem 
ao consumo público seriam regulados por portaria do Ministério da Economia (art. 2º) e que as disposi-
ções para normalização do mercado em situações de alta de preços que afecte a estabilidade monetária 
e financeira constariam de portaria conjunta dos Ministérios das Finanças e da Economia (art. 5º).

c) Em 1974 foi publicado o DL n.º 329 -A/74, de 10/07, que estabelecia os regimes a que podiam 
ser submetidos os preços dos bens e serviços vendidos no mercado interno.
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d) O art. 1º do DL n.º 75 -Q/77, de 20/2 determinava que a fixação de preços e de margens de 
comercialização constaria de despacho conjunto do Ministro do Comércio e Turismo ou de despacho 
conjunto com o Ministro competente.

e) O comércio do açúcar foi cometido à Administração Geral do Açúcar e do Álcool (AGA), 
primeiramente com o DL n.º 47 338, de 24/11, mais tarde reforçado com o Estatuto constante do DL 
n.º 33/78, de 14/2, onde no seu art. 4º, n.º 1, alínea a) se proclamava que à AGA competia em especial 
o exercício exclusivo da importação de açúcar em rama para a transformação em açúcar refinado des-
tinado ao mercado interno.

f) Monopólio que se manteve defendido pelo ponto 1º, n.º 1, da Portaria n.º 196/81, de 20/2, 
embora admitisse já que as refinarias pudessem proceder à importação de ramas para fabrico de açú-
car refinado exclusivamente destinado ao mercado externo (ponto 2º, n.º 2). Constituía «encargo» do 
Fundo de Abastecimento a «diferença» entre o preço de fornecimento do açúcar em rama às refinarias, 
estabelecido no n.º 1 do ponto 3º da referida Portaria, e o respectivo custo total, excepto quando se 
tratasse de ramas destinadas ao fabrico de açúcar para exportação (ponto 10º). Quer dizer, portanto, 
que apenas o diferencial negativo era objecto de uma definição, omitindo -se o que quer que fosse 
quanto ao diferencial positivo, sempre que o houvesse. Em boa verdade, não havia ainda então grande 
necessidade de se estabelecer algo sobre estes diferenciais positivos, visto que tudo se passava dentro 
do aparelho do Estado.

g) Com o DL n.º 260 -E/81, de 2/09, e num esforço de adaptação gradual das estruturas de então 
às exigências do novo sistema económico já em vista da nossa adesão à Comunidade Económica Euro-
peia, caracterizada por regras de concorrência, foi dada nova redacção ao art. 4º, n.º 1, alínea a), do DL 
n.º 33/78 (estatuto do AGA). Ficou nessa altura abolida a referência expressa à importação exclusiva 
por parte da AGA e convencionado ficou que esta mantinha competência para a importação de rama de 
açúcar para transformação em açúcar refinado destinado ao mercado interno, «em condições a definir 
por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e do Plano e do Comércio e Turismo».

h) Simultaneamente, pelos Ministérios das Finanças e do Plano e do Comércio e Turismo, foi 
publicada a Portaria n.º 752 -D/81, de 2/9. Este diploma teve como fonte habilitante expressa o «... dis-
posto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4º do Estatuto da Administração -Geral do Açúcar e do Álcool, E P., 
aprovado pelo Decreto -lei n.º 33/78, de 14 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 2º do 
Decreto -lei n.º 260 -E/81, de 2 de Setembro».

No ponto 1º prescreveu -se que: «Até ao limite fixado para cada ano, por despacho do Ministro 
do Comércio e Turismo, é atribuída às actuais empresas refinadoras a possibilidade de importarem di-
rectamente ramas para laboração própria, em ordem à sua transformação em açúcar refinado destinado 
ao mercado interno».

E no ponto 9 ficou estabelecido (este ponto viria a ser alterado posteriormente pela Portaria 
n.º 924/85, de 3/12): «Em consequência e na constância da política de preço adoptada quanto ao açúcar, 
o diferencial a aplicar sobre a quantidade de ramas recebidas no trimestre, resultante da diferença entre 
o preço padrão e o preço derivado, tal como a seguir definidas, será pago, ou recebido, pelo Fundo de 
Abastecimento, por intermédio da AGA,...» (destaque nosso).

A intenção era manter ainda o açúcar a um preço favorável ao consumidor através de um exercício 
financeiro gizado a montante e confinado às relações internas entre os importadores de rama (agora 
já num quadro de livre concorrência) e o Fundo de Abastecimento. Como o importador exclusivo já 
não era a AGA, no processo de importação agora intervinham entidades privadas e, logo, estranhas à 
Administração. Havia, pois, que regular o modo de proceder quando as importadoras, entre o “preço-
-padrão” e o “preço derivado”, arrecadavam um lucro que, se não fosse o termo do monopólio anterior, 
caberia à AGA.

i) Ficou deste modo estipulado sobre os diferenciais positivos: seriam receita que pertenceria 
Fundo de Abastecimento, como que num ambiente de reciprocidade, tal como veio a ser prescrito no 
ponto 3º da Portaria n.º 1133/81, de 31/12, dos Secretários de Estado do Orçamento e do Comércio, no 
ponto 7º da Portaria n.º 256 -B/83, de 5 de Março, no ponto 7º da Portaria n.º 714 -D/83, de 23/06, no 
ponto 2º da Portaria n.º 302 -E/84, de 19/05 e, finalmente, no ponto 1º da Portaria n.º 924/85, de 3/12 
(que altera o n.º 9 da Portaria n.º 752 -D/81).

j) Com o DL n.º 95/86, de 13/05 é extinto o Fundo de Abastecimento e cometida ao Instituto Na-
cional de Garantia Agrícola (INGA), criado pelo DL n.º 96/86, de 13/05 (regulamentado pelos Decretos 
Regulamentares n.os 24 -A/86, de 30/07 e 58/87, de 18/08, mas cujos estatutos e designação – Instituto 
Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola – INGA viriam a ser alterados pelo DL n.º 282/88, de 
12/08) a competência para a cobrança de «dívidas activas» do Fundo extinto.»

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a pronunciar -se de forma 
consolidada e constante no sentido de que os “diferenciais de preços” que constituíam receita ou en-
cargo do ex -Fundo de Abastecimento, não se incluem no âmbito da fiscalidade, da para -fiscalidade ou 
do monopólio fiscal, pelo que se não referem a matéria incluída na reserva de competência legislativa 
da Assembleia da República, nos termos dos artigos 106º e 107º, alínea o) da C.R.P., na sua redacção 
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primitiva, a que correspondem actualmente os artigos 103º e 165º, alínea i) – cf. acórdãos citados pelo 
Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu parecer, com especial destaque para os Acórdãos do Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário de 11.02.1993, recurso 026126 e de 10.10.1995, recurso 21.160 de 
10.01.1995, in www.dgsi.pt, e ainda o Acórdão da Secção de Contencioso Tributário de 19.11.1993, 
recurso 11.427, in APDR de 16.10.1995, pags. 100 e segs.

Como se disse neste último aresto, os diferenciais de preços, constituem «expediente encontrado 
para regular certo aspecto da actividade económica quanto a lucros e perdas em consequência da ne-
cessidade de fixação de preços de bens essenciais por via administrativa, e são prestações pecuniárias 
cujo montante resulta da variação dos preços de aquisição desses bens relativamente ao preço fixado 
para a venda dos mesmos» e de que ficam devedores «ou as empresas, no caso de este preço ser superior 
àquele, ou, na hipótese inversa, o organismo interventor, no caso, o antigo Fundo de Abastecimento. 
Sendo assim, os diferenciais são prestações pecuniárias que, inserindo -se embora no fim último de 
estabilização dos preços de venda ao público de bens essenciais mediante a sua fixação administra-
tiva, têm, em termos gerais, a dupla face de factor de correcção de lucro indevidamente auferido pelo 
agente actuante no mercado quando vende o produto por preço superior ao do custo, e de elemento 
compensatório do prejuízo que ele sofre quando realiza essa venda por preço inferior ao da aquisição, 
cabendo ao organismo interventor a função de conciliar esses dois aspectos, recebendo ou entregando 
essas prestações em função dos preços praticados».

É esta dupla função de factor de correcção de lucro indevidamente auferido e de elemento com-
pensatório do prejuízo sofrido que exclui o conceito da noção de componente fiscal de um preço.

De outro modo, como se observa no Ac. 21160 citado, o conceito de diferencial não seria unívoco, 
pois tratar -se -ia ou não de prestação tributária conforme seu credor fosse ou não o Estado, o que seria 
absurdo.

Acresce que os diferenciais de preços, na medida em que constituem instrumentos de intervenção 
económica com o objectivo de compensar e regularizar preços, representam uma função económica 
alheia à natureza financeira dos impostos (1).

É nesse sentido que o Tribunal Constitucional, considerando que, ao fixá -los e ao afectá -los, o 
legislador não se moveu na órbita tributária mas sim na de direcção económica, tem vindo a decidir 
reiteradamente, que do ponto de vista jurídico -constitucional (que é um ponto de vista normativo, 
e não puramente doutrinário) os diferenciais em causa não deverão ser tidos como impostos – vide 
Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 7/84, de 24 de Janeiro (Acórdãos do Tribunal Constitu-
cional, 2º vol., 1984, p. 85 e ss.), n.º 474/99, de 14.07.1999, e n.º 602/97, de 14.10.1997, todos in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos.

Como se sublinha no Ac. 7/84 (declaração de voto do Conselheiro Cardoso da Costa, no acórdão 
cit., votado por unanimidade) «afigura -se nítido que, ao estabelecê -los, o legis lador não se move na 
órbita tributária (a dos artigos 106.º e seguintes da Constituição da República), mas ainda na órbita 
da direcção econó mica — ou da regulamentação «directa» da economia pelo Estado [cf. artigos 81.º, 
alíneas d) e J), 96.º, n.º 1, alínea c), e, em particular, artigos 103.º e 10.º da Constituição]: está -se num 
domínio de preços administrativamente fixados, e do que se trata não é propriamente de estabele cer 
«autonomamente» (digamos assim) uma receita do Estado, mas antes de definir regras relativas à 
aplicação de novos preços (em suma: regras de funcionamento do mercado quando se verifiquem actu-
alizações de pre ços), incluindo aí a definição do destino a dar aos excedentes que por ventura ocorram. 
Tanto é assim que o legislador prevê igualmente a hipó tese de ocorrerem défices, e aí seguramente 
não estamos perante uma situação tributária: ora, as duas situações devem merecer qualificação e 
tratamento jurídico -constitucional idênticos.

No sentido do que vem de ser exposto pode, de resto, invocar -se  - sem com isso, no entanto, se 
pretender abusivamente concluir «da lei para a Constituição»  - o preceituado no n.º 3 do artigo 1.º da 
Lei n.º 2/79, de 3 de Janeiro, o qual exclui da noção de «componente fiscal» de um preço «os diferen-
ciais que visem compatibilizar preços ou regularizar o abas tecimento do mercado»».

Reitera -se, agora, essa jurisprudência, que se subscreve, considerando -se decisivo para o recorte da 
respectiva natureza jurídica o facto de os diferenciais de preços não terem a mesma dimensão funcional-
-teleológica dos impostos, que é a dimensão assinalada no artigo 106º da Constituição da República (2), 
“a satisfação das necessidades financeiras do Estado” e “uma repartição justa dos rendimentos e da 
riqueza”. A sua finalidade primária não é obter receitas mas sim permitir a regulamentação do fun-
cionamento do mercado em casos de actualização administrativa de preços, sendo que tanto podem 
constituir receitas como encargos do Fundo de Abastecimento.

E por isso se conclui, pese embora a valia das considerações doutrinárias que a recorrente juntou 
às suas alegações, que os diferenciais de preços, a crédito do Fundo de Abastecimento e a débito dos 
importadores de bens essenciais para o abastecimento público, entre eles, o açúcar em rama, não assu-
mem a natureza de imposto e não se incluem no âmbito da fiscalidade ou da para -fiscalidade.

Daí que, não lhes seja aplicável o regime de prescrição das obrigações tributárias, mas sim o 
prazo geral ordinário de 20 anos previsto no artº 309º do Código Civil, pelo que, como bem decidiu o 
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Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, não se verifica a prescrição quer da dívida exequenda quer 
dos juros de mora.

Não decorrendo de tal interpretação, como se demonstrou, qualquer violação do princípio da legali-
dade (artº 103º, n.º 2 da Constituição da República) e muito menos dos princípios da proporcionalidade e 
da confiança, em relação aos quais a recorrente se fica pelo plano da enunciação genérica dos princípios, 
não sendo desenvolvida argumentação de onde se possa inferir essa inconstitucionalidade.

Nesta matéria, a jurisprudência do Tribunal Constitucional (cf. Acórdãos 128/09 e 287/09) sobre 
o princípio da segurança jurídica na vertente material da confiança, vem afirmando que para que esta 
última seja tutelada é necessário que se reúnam dois pressupostos essenciais: 

«a) a afectação de expectativas, em sentido desfavorável, será inadmissível, quando constitua 
uma mutação da ordem jurídica com que, razoavelmente, os destinatários das normas dela constantes 
não possam contar; e ainda

b) quando não for ditada pela necessidade de salvaguardar direitos ou interesses constitucio-
nalmente protegidos que devam considerar -se prevalecentes (deve recorrer -se, aqui, ao princípio da 
proporcionalidade, explicitamente consagrado, a propósito dos direitos, liberdades e garantias, no n.º 2 
do artigo 18.º da Constituição)».

Dois aspectos são salientados pelo do Tribunal Constitucional:
Em primeiro lugar, e tendo em conta a autorevisibilidade das leis, “não há (…) um direito à não-

-frustração de expectativas jurídicas ou a manutenção do regime legal em relações jurídicas duradoiras 
ou relativamente a factos complexos já parcialmente realizados» (Acórdão n.º 287/90).

Por outro lado o princípio implica uma ideia de protecção da confiança dos cidadãos e da comu-
nidade na estabilidade da ordem jurídica e na constância da actuação do Estado. Porém, a confiança, 
aqui, não é uma confiança qualquer: se ela não reunir os requisitos que acima ficaram formulados a 
Constituição não lhe atribui protecção (cf. Acórdão 128/09).

Haverá assim que proceder, em cada caso, como se sublinha no Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 304/2001, «a um justo balanceamento entre a protecção das expectativas dos cidadãos decorrentes 
do princípio do Estado de direito democrático e a liberdade constitutiva e conformadora do legislador, 
também ele democraticamente legitimado, legislador ao qual, inequivocamente, há que reconhecer a 
legitimidade (senão mesmo o dever) de tentar adequar as soluções jurídicas às realidades existentes, 
consagrando as soluções mais acertadas e razoáveis, ainda que elas impliquem que sejam ‘tocadas’ 
relações ou situações que, até então, eram regidas de outra sorte».

Ora não é isso que se verifica no caso em apreço.
Com efeito, não pode dizer -se que no caso concreto a afectação das expectativas da recorrente 

quanto ao cômputo do prazo de prescrição tenha sido arbitrária ou deva considerar -se demasiado one-
rosa. Daí que não seja intolerável e constitucionalmente inadmissível por violação dos princípios da 
proporcionalidade e da confiança.

Isso só sucederia se tivesse ocorrido, que não ocorreu, uma mutação operada na ordem jurídica 
 - uma mutação que, então, se apresentaria como imprevisível e injustificada, não podendo os cidadãos 
contar com ela.

E ainda que tal mutação tivesse ocorrido, se não houvesse fundamento material (um interesse 
público relevante) capaz de a justificar.

Não se verifica, pois a invocada inconstitucionalidade do sentido decisório da sentença recorrida, 
pelo que improcederá, também, nesta parte, a argumentação da recorrente.

6.2 Da legalidade da liquidação de juros de mora.
Nas conclusões k) e L) das suas alegações a recorrente alega que, nos termos do artº 44º n.º 2 da 

LGT, apenas lhe poderão ser exigidos os juros moratórias contados nos últimos 36 meses, dado que se 
deve entender que a expressão “anos” do artº. 44º não coincide com o “ano civil” antes se reportando 
a cada período de 12 meses que o compõe.

E que a taxa aplicável às presentes dívidas não é a taxa de juros de mora geral, mas a taxa de 
desconto do Banco de Portugal.

Como atrás já se disse, a sentença recorrida conheceu da invocada questão da prescrição da dí-
vida exequenda no âmbito de um processo de impugnação e fê -lo na perspectiva da utilidade da lide, 
seguindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo.

Mas quanto à ilegalidade da liquidação de juros de mora julgou verificado erro na forma do pro-
cesso, considerando que o meio processual adequado a esta pretensão da impugnante seria a reclamação 
de actos do Chefe do Serviço de Finanças.

E subsequentemente absolveu a Fazenda Pública da instância quanto ao pedido subsidiário de 
ilegalidade da liquidação de juros de mora (cf. sentença a fls. 243).

Ora, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto a recorrente não questionou o erro na forma 
de processo, fundamento da decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância, insistindo em sede 
de recurso na discussão da legalidade da extensão e taxa aplicada na liquidação dos juros de mora.
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A questão não pode, pois, ser reapreciada no âmbito dos presentes autos, por a isso se opor o caso 
julgado formal (artº 672º do Código de Processo Civil), já que a sentença não foi impugnada quanto 
à absolvição da Fazenda Pública instância relativa ao pedido subsidiário de ilegalidade da liquidação 
de juros de mora.

Daí que o recurso também não possa proceder quanto a este fundamento.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco 
Rothes.

(1) (Cf., também neste sentido, Parecer da Procuradoria -geral da República n.º 162/83, de 27 de Abril de 1984, in 
BMJ 341, pag. 37.)

(2) (Hoje artº 103º.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Processo n.º 75/11 -30.
Recorrente: António Manuel Ribeiro de Almeida.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - Nos presentes autos foi proferida pelo Relator, em 22 de Março de 2012, a seguinte de-
cisão sumária:

“1. António Manuel Ribeiro de Almeida, identificado nos autos, recorre para este Supremo Tribunal 
da decisão do Tribunal Tributário Administrativo Fiscal de Sintra, que julgou procedente a excepção 
peremptória da caducidade do direito de acção, absolvendo a entidade demandada do pedido.

Terminou a sua alegação com as seguintes conclusões:
1. O recorrente formulou inicialmente um pedido de aclaração da douta sentença proferida, uma 

vez que argui uma nulidade da mesma, pelo que esta tinha que ser suscitada e apreciada incidentalmente.
2. Ao invés do que fundamentou a douta sentença recorrida, a questão da nulidade não deve 

ser objecto de matéria das alegações de recurso, mas sim ser apreciada autonomamente e de forma 
incidental e prévia, pelo que nesta matéria devem os autos ser remetidos ao tribunal recorrido para 
que o Sr. Juiz se pronuncie sobre esta.

3. E tal facto não pode ser objecto de decisão distinta por este mui douto tribunal de recurso, 
aliás, cfr. disposto no n.º 4 do art. 700º do CPC, aplicável ex vi artº. 2º do CPPT, o qual deve apreciar 
esta questão e remete -la ao tribunal recorrido como questão prévia e incidental do próprio objecto de 
recurso, é jurisprudência fixada pelo STJ.

4. O que levou a que o recorrente tivesse que se pronunciar, no seu modesto entendimento em 
violação da lei, em sede das alegações de recurso e como seu objecto integrante, pelo que assim, e 
sem conceder no supra exposto, o recorrente argui desde já a referida nulidade da sentença proferida 
porquanto esta deixou de conhecer um acto sindicado de nulo pelo recorrente.

5. A primeira questão relativa à nulidade em que a douta sentença recorrida errou foi na questão 
da tempestividade da apreciação da referida nulidade, ora, ainda que não tivesse sido sindicada na 
impugnação judicial, a verdade é que um acto nulo é apreciado oficiosamente e a todo o tempo, cfr. 
arts. 133º e 135º do CPA e 287º, 288º e 289º do CC, e arts. 201º, 202º e 203º do CPC, estes dois últimos 
institutos jurídicos aplicáveis subsidiariamente ex vi art. 2º do CPPT.

6. Isto sem prejuízo do prazo geral de prescrição, o qual não se aplica no caso vertente, pelo que 
assim o acto nulo deve ser sempre apreciado judicialmente ex officio em qualquer fase processual e 
sem dependência de prazo (excepto o prescricional).

7. O que sucedeu no caso vertido é que a douta sentença recorrida alega que o mesmo vicio não 
foi arguido no articulado de p.i. pelo que não pode ser sindicado posteriormente, nomeadamente em 
sede aclaração da decisão proferida.



1604

8. O que de todo em todo é manifestamente absurdo e ilegal, pois, então nunca se poderia conhecer 
de uma acto nulo, nem mesmo em sede de recurso, caso este não fosse arguido na p.i. respectiva, tal 
entendimento tem forçosamente que sufragar levanto ao insucesso da decisão proferida.

9. A sentença proferida padece de vício de contradição, uma vez que a fls. 126 elenca a matéria 
de facto que foi objecto de impugnação, e nela constam os institutos jurídicos da caducidade da liqui-
dação do tributo em causa; a caducidade do procedimento de inspecção; e por fim ainda o regime da 
substituição tributária e respectiva responsabilidade pelo pagamento do imposto impugnado.

10. E contradizendo -se a sentença recorrida alega a fls. 131 que a p.i. seria tempestiva se tivessem 
sido deduzidos fundamentos na impugnação judicial se se tratassem de vícios geradores de nulidade 
dos actos tributários.

11. Sendo certo que uma condição essencial do vicio de nulidade é a verificação da falta de 
qualquer um dos elementos essenciais do acto, cfr. arts. 133º e 135º do CPA, e sendo certo que as ca-
ducidades arguidas são excepções nominativas e peremptórias de conhecimento da causa e o regime 
de substituição tributária contende com a legitimidade do responsável tributário, sendo também uma 
excepção nominada de dilatória e que obsta ao conhecimento do mérito da mesma causa.

12. Sendo certo que esta legitimidade seria sempre aferivel como pressuposto processual de 
apreciação liminar e prévia da p.i..

13. Assim, a sentença proferida padece de vicio manifesto por não ter apreciado as nulidades 
dos actos arguidas, e teria que o ter feito em sede incidental e prévia, cfr. art. 700º, n.º 4, do CPC, e 
não em sede de alegações de recurso como seu objecto.

14. O que gera uma contradição entre a matéria de facto vertida na p.i. e a decisão proferida, 
devendo esta ser revogada por geradora de vício de nulidade, cfr. artº. 668º do CPC.

15. Mas também a elencação da matéria de facto realizada na sentença recorrida padece de vicio 
pois não o fez de forma expressa e explicita discriminando os factos considerados provados, impossibi-
litando assim o tribunal de recurso no conhecimento do objecto do mesmo, pois, a sentença recorrida 
não interpretou os mesmos de forma a que o tribunal de recurso se possa pronunciar sobre os erros 
da decisão da matéria de facto, devendo por isso também neste tocante ser revogada, cfr. artºs 659º, 
n.º 2, e 712º do CPC.

Termos em que, com os mais de direito, mui doutamente supridos por V. Exas., Venerandos Con-
selheiros deste STA, se requer que seja julgado procedente, por provado, o presente recurso, sendo 
revogada a sentença recorrida, por assim ser de inteira e costumada JUSTIÇA.

Notificada destas conclusões, a Fazenda Pública veio dizer:
Na conclusão com o número 15, o Rte escreve: “Mas também a elencação da matéria de facto 

realizada na sentença recorrida padece de vício pois não o fez de forma expressa e explícita descrimi-
nando os factos considerados provados, impossibilitando assim o tribunal de recurso no conhecimento 
do objecto do mesmo, pois, a sentença recorrida não interpretou os mesmos de forma que o tribunal de 
recurso se possa pronunciar sobre os erros de decisão da matéria de facto, devendo por isso também 
neste tocante ser revogada.”

2. Ora esta formulação põe globalmente em cheque a matéria de facto considerada provada na 
sentença recorrida.

3. Ao STA, por força da competência em razão da hierarquia que o ETAF lhe atribui na alínea b) 
do artigo 26º, cabe conhecer “dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com ex-
clusivo fundamento em matéria de direito (1)”.

4. O conhecimento de recursos que envolve simultaneamente matéria de facto e de direito compete 
aos Tribunais Centrais Administrativos, de acordo com a alínea a) do artigo 38º do ETAF.

5. Por outro lado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 conjugada com o n.º 2 do artigo 288º 
do CPC “O juiz deve abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância”.

6. Mas “cessa o disposto no número anterior quando o processo haja de ser remetido para outro 
tribunal”.

Nestes termos e nos mais de direito deve o STA julgar -se incompetente em razão da hierarquia 
para conhecer do recurso e declarar competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece 
provimento.

Notificado para se pronunciar sobre a questão da incompetência suscitada pela recorrida, veio o 
recorrente dizer, em síntese que “Assim, temos que a matéria decidendi nos autos é apenas de direito pelo 
que é competente o STA, contudo, não deixam de estar subjacentes factos sobre a decisão em causa”.

Ao abrigo do comando ínsito no art. 705º do CPC, que permite o julgamento de questões simples 
por decisão sumária do relator, cumpre apreciar e decidir a suscitada questão.

2. A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
A. No dia 16/06/2005, o impugnante recebeu a liquidação de IRS respeitante ao ano de 2000, 

para proceder ao pagamento da quantia de € 213.028,02 (duzentos e treze mil, vinte e oito euros e dois 
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cêntimos), com data limite de pagamento no dia 20/07/2005 (por confissão; processo administrativo 
tributário apenso).

B. A presente impugnação judicial deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 
no dia 05/12/2005 (fls. 3).

Importa começar por conhecer a questão prévia da incompetência absoluta suscitada pela Fazenda 
Pública nas suas Contra -alegações, porquanto a sua eventual procedência prejudicará o conhecimento de 
qualquer outra questão face ao disposto no artigo 16º, n.º 2, do CPPT e no artigo 101º e segs. do CPC.

Tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
aprovado pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito [artigo 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma 
excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer 
“dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º” 
[artigo 38.º, alínea a)].

Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclu-
sivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, há que olhar para as 
conclusões da alegação do recurso (sabido que elas definem e delimitam o objecto e âmbito do mesmo 
(cf. os arts. 684.º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC) e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se 
resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto (seja porque o recorrente defende 
que os factos levados ao probatório não estão provados, seja porque diverge das ilações de facto que 
deles se devam retirar, seja porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em 
abstracto, indiferentes para o julgamento da causa).

Deste modo, se o recorrente colocar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por funda-
mento exclusivamente matéria de direito, ficando, assim, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo.

No presente caso, e tal como é salientado pela recorrida Fazenda Pública, o recorrente, como 
fundamento da sua pretensão, invoca, na conclusão número 15, questões que põem globalmente em 
cheque a matéria de facto considerada provada na sentença recorrida.

Com efeito aí se pode ler:
“Mas também a elencação da matéria de facto realizada na sentença recorrida padece de vicio 

pois não o fez de forma expressa e explicita discriminando os factos considerados provados, impossibi-
litando assim o tribunal de recurso no conhecimento do objecto do mesmo, pois, a sentença recorrida 
não interpretou os mesmos de forma a que o tribunal de recurso se possa pronunciar sobre os erros 
da decisão da matéria de facto”.

Neste contexto, é inquestionável que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário do 
Tribunal Central Administrativo Sul.

Termos em que, ao abrigo do disposto no art. 705º do CPC, se decide declarar este Supremo 
Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, 
indicando -se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal que se considera competente o 
Tribunal Central Administrativo Sul, para o qual o recorrente poderá requerer a remessa do processo 
nos termos previstos no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pelo Recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 1 (uma) UC.
Lisboa, 22 de Março de 2012”
II - Não se conformando com tal decisão, veio agora o recorrente requerer que sobre a matéria 

do recurso recaia acórdão.
1. Para tanto invocou, na reclamação para a conferência, que “a douta decisão proferida não aprecia 

a caducidade da liquidação efectuada pela recorrida FP, uma vez que (…) o impugnante recebeu a liqui-
dação de IRS respeitante ao ano de 2000, quando a caducidade da liquidação de IRS operou em 2004”.

2. Notificada da presente reclamação, a FP veio dizer, entre o mais, que a decisão de 22/3/12, 
apenas decidiu sobre a competência do Tribunal para apreciar o recurso jurisdicional tendo concluído, 
unicamente quanto a esta questão que: “…o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, 
sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo Sul.” “(…)”, pelo que “tal juízo obstava ao conhecimento do mérito da causa”.

Acrescenta ainda a FP que não pode igualmente “tal questão ser conhecida em conferência”.
“Mais dispondo o recorrente, ora reclamante, do prazo de 14 dias para requerer a remessa dos 

autos ao Tribunal julgado competente, n.º 2 do art. 18º do CPPT, e não estando em causa essa decisão 
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de incompetência, deve entender -se que a referida faculdade precludiu e não pode, agora, o recorrente 
servir -se dela.”

3. Com dispensa de vistos, cumpre apreciar e decidir.
III - Como bem sustenta a Fazenda Pública, não vindo o recorrente ora reclamante questionar a 

decisão proferida pelo relator de 22/3/2012 sobre a competência do Tribunal para apreciar a questão 
de fundo, a presente reclamação deve ser liminarmente rejeitada.

Na verdade, não tendo o despacho reclamado se pronunciado sobre a questão de fundo  - a da 
caducidade da liquidação  -, por se ter julgado incompetente, também não pode esta questão ser conhe-
cida em conferência.

IV - Termos em que se acorda em indeferir a reclamação para a conferência da decisão sumária 
do Relator proferida a fls. 266 a 270.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) O relevo em negrito é da nossa responsabilidade. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pela impugnante 
sem antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a 
ampliação da matéria de facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como 
tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.

Processo n.º 86/12 -30.
Recorrente: Worten — Equipamentos para o Lar, S. A.
Recorrido: Director -Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – Worten – Equipamentos para o Lar, S.A., melhor identificada nos autos, vem recorrer para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 23 de Julho de 
2011, que julgou improcedente a execução de julgado para pagamento de quantia certa deduzida na 
sequência da decisão proferida em 26/3/2010 que anulou a compensação reclamada, referente a IVA, 
no montante de € 11.476.512,61.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I - Vem o presente recurso interposto da douta sentença, com data de prolação de 23.07.2011, 

que julgou improcedente a execução de julgados deduzida para, com a procedência de reclamação 
judicial contra acto de compensação com crédito de reembolso, peticionar o processamento desse 
mesmo reembolso.

II. Nos termos do artigo 100º da Lei Geral Tributária (LGT), a Administração Fiscal (AF) está 
obrigada, em caso de procedência de impugnação judicial, “à imediata e plena reconstituição do lega-
lidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, 
se for caso disso, a partir do termo do prazo de execução da decisão”.

III. Com efeito, «Salvo os casos de impossibilidade ou de grave prejuízo para o interesse público, 
na execução do decisão anulatório proferido, a administração deve reconstituir a situação hipotética 
que existiria à data do trânsito em julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado.» (Cfr., 
Diogo Freitas do Amaral “A execução da sentença dos tribunais administrativos”, 2ª ed., Coimbra, 
1997, destaque nosso.).
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IV. Como é sabido, o processo de execução de julgados é complementar do processo de anulação, 
e tem por escopo, precisamente, propiciar a concessão de toda a tutela que o conteúdo do direito ou 
interesse legalmente ofendido torna juridicamente possível e que o julgado anulatório não propicia.

V. Deste modo, face à anulação do referido acto administrativo de compensação, e considerando 
que, em decorrência daquela anulação a AF não havia procedido ao reembolso à Recorrente do imposto 
indevidamente compensado (cfr. artigos 160º nº1 e 175º n.º 3 do CPTA), compete à Exequente, por 
meio da presente execução de decisão judicial anulatória de acto administrativo, a faculdade de pedir 
a condenação da executada na prática do acto legalmente devido.

VI. No caso em apreço, como resulta dos autos, a Recorrente tinha direito a um reembolso de IVA, 
e esse reembolso foi ilegalmente compensado, o que significa que, com a procedência da reclamação 
judicial que declarou a anulação, tinha a Recorrente — então Reclamante — direito a que lhe fosse 
processado tal reembolso.

VII. Só dessa forma se daria cumprimento ao julgado anulatório, porquanto, como resulta da lei, 
só dessa forma se reconstituiria a situação como se o acto anulado não tivesse sido praticado.

VIII. Nem sequer está em causa a certeza da existência desse crédito, uma vez que se a AF pro-
cedeu à compensação, então era porque esse crédito existia efectivamente.

IX. Como resulta da sentença executada, o Tribunal a quo decidiu:
«(...) aqui está em causa o acto de compensação efectuado pela Administração Tributário e que, 

como vimos, se impõe anular, com a consequente restituição à reclamante do montante em causa (…)»
X. É esse entendimento que resulta, aliás, da Jurisprudência que o Tribunal a quo agora cita, no 

sentido de que:
«A execução do acórdão anulatório de acto administrativo consiste na prática pela Administra-

ção dos actos e operações materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada, por forma a 
restabelecer a situação do interessado à data do acto e reconstituí -la, no presente, como se o acto ilegal 
não tivesse sido praticado.» (Ac. STA, de 12.04.2007, dado no proc. n.º 030877, destaque nosso).

XI. Ou seja, SE A COMPENSAÇÃO ILEGAL NÃO TIVESSE OCORRIDO, A RECORRENTE 
TERIA SIDO ATEMPADAMENTE REEMBOLSADA DO CRÉDITO DE IVA.

XII. O acto administrativo que, do ponto de vista da AF, legitimava o não processamento do reem-
bolso de IVA — ou seja, a compensação — foi judicialmente anulado e, portanto, com essa anulação, 
incumbia à AF restituir a Recorrente do montante indevidamente compensado.

XIII. Ao assim não decidir, incorreu o Tribunal a quo em erro de Direito, corporizado em violação 
do disposto no artigo 100º da LGT.

II – A Fazenda Publica apresentou contra -alegações a fls. 180/184, para sustentar a manutenção 
do julgado.

III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto, exarada a fls. 139/140, em 23 de Julho de 2001, na parte em que indeferiu pedido de reembolso 
de IVA, indevidamente compensado, no montante de €2.450.211,26.

A sentença recorrida julgou improcedente pedido de execução da sentença proferida no âmbito 
de incidente de RAOEF, no entendimento de que o julgado já se encontra cumprido com a anulação 
da impugnada compensação e consequente reactivação da execução fiscal, sendo que a questão do 
reembolso do montante compensado e juros vincendos até efectivo pagamento e o timing em que o 
mesmo pode ser efectuado extravasa o julgado anulatório em causa.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 155/157, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido contra -alegou nos termos de fls. 180/184, que aqui, também, se dá por inteiramente 
reproduzido para todos os efeitos legais.

A questão controvertida traduz -se em saber se em execução de julgado de decisão proferida em 
sede de RAOEF que anulou um acto de compensação de crédito de reembolso de IVA efectuado no 
âmbito do PEF é legalmente viável o pedido de reembolso do montante compensado.

Nos termos do disposto no artigo 100º da LGT, a AT está obrigada, em caso de procedência total 
ou parcial de reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo à imediata e plena 
reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de 
juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.

Por força do estatuído nos artigos 102.º da LGT e 146.º/1 do CPPT, a execução de julgados dos 
Tribunais Tributários segue, actualmente, o disposto no artigo 170.º a 179º do CPTA.

O julgado cuja execução a recorrente peticiona traduz -se numa sentença de anulação de um acto 
de compensação de crédito de reembolso de IVA proferida em sede de RAOEF.

A RAOEF não deixa de ser um meio impugnatório de um acto materialmente administrativo pro-
ferido pela Administração Fiscal no âmbito do processo judicial de execução, pelo que é enquadrável 
no conceito de recurso a que se reporta o artigo 100.º da LGT.
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Assim sendo, não vemos obstáculo legal a que, anulado um acto de compensação efectuado no 
âmbito de um PEF, por via da RAOEF, se possa peticionar. em sede de execução de julgado, o reem-
bolso do montante indevidamente compensado.

Aliás, no caso em análise é a própria sentença que anula a compensação que reconhece o direito 
ao reembolso do montante compensado.

A matéria de facto apurada na primeira instância é insuficiente para sustentar a decisão de direito 
a proferir.

Na verdade, consta de fls. 33 e 85 dos autos que em 13 de Setembro de 2010 a Direcção de Servi-
ços de Reembolso procedeu à emissão do reembolso adicional para o período de Abril de 2009, o qual 
foi, de novo, objecto de compensação no âmbito do PEF 1821200901155849, em 14 de Setembro de 
2010, facto que não foi levado ao probatório, não obstante a sua evidente relevância.

De facto, a confirmar -se tal facto, a nosso ver, mostra -se cumprido o julgado que se pretende 
executar (acórdão do TCAS, de 13 de Abril de 2010, proferido no recurso n.º 3630/09, disponível no 
sitio da internet www.dgsi.pt).

Assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 729º e 730º do CPC devem os autos baixar ao 
Tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto e julgamento da causa.

Termos em que deve ser revogada a sentença recorrida, baixando os autos à 1.ª instância para 
ampliação da matéria de facto e consequente julgamento da causa.»

IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
a) Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 foi instaurada a execução fiscal n.º 1821200901155849 

contra a ora exequente, para cobrança coerciva da divida referente a IVA, no valor de 2.413.905,20 euros.
b) No âmbito do PEF indicado em a), a Administração Tributária efectuou a compensação do 

montante de 2.450.221,26 euros, referente ao reembolso de IVA, para aplicação no pagamento da 
divida exequenda.

c) A exequente apresentou reclamação ao abrigo do disposto nos artigos 276º e seguintes do CPPT 
contra o acto de compensação referido em b) que ocorreu termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto sob o n.º 148/10.3BEPRT.

d) Por sentença proferida em 26 de Março de 2010, foi julgada procedente a reclamação referida em 
c), salvo quanto aos juros indemnizatórios e, em consequência, anulada a compensação reclamada.

e) A ora requerente interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte relativamente 
à parte da sentença que não lhe reconheceu o direito aos juros indemnizatórios peticionados.

f) Por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 2 de Julho de 2010, foi negado pro-
vimento ao recurso interposto pela exequente.

g) Em 13 de Setembro de 2010, foi anulada a compensação efectuada pela administração tributária 
referida em b) – cfr. fls. 76/77 dos autos.

i) A presente execução de julgados foi apresentada em 23 de Setembro de 2010.
VI  - A questão objecto de recurso consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 

exarada a fls. 139/140 verso que julgou improcedente o pedido de execução da sentença proferida 
no âmbito de incidente de RAOEF  - a qual havia anulado o acto de compensação no montante de 
€ 2.450.221,26, referente a IVA  - no entendimento de que o julgado já se encontra cumprido com a 
anulação da impugnada compensação e consequente reactivação da execução fiscal, sendo que a questão 
do reembolso do montante compensado e juros vincendos até efectivo pagamento e o timing em que 
o mesmo pode ser efectuado extravasa o julgado anulatório em causa.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que tinha direito a um reembolso de IVA, 
e esse reembolso foi ilegalmente compensado, o que significa que, com a procedência da reclamação 
judicial que declarou a anulação, tinha a Recorrente — então Reclamante — direito a que lhe fosse 
processado tal reembolso.

E que só dessa forma se daria cumprimento ao julgado anulatório, porquanto, como resulta da lei, 
só dessa forma se reconstituiria a situação como se o acto anulado não tivesse sido praticado.

Vejamos.
Nos termos do artº 100º da Lei Geral Tributária a administração tributária está obrigada, em caso 

de procedência total ou parcial de reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, 
à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o 
pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.

Ora a decisão, cuja execução é pedida nos presentes autos, traduz -se na sentença proferida nos 
autos de Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal n.º 148/10.3 BEPRT (fls. 130 dos autos 
apensos), decisão essa que anulou o acto de compensação efectuado pela Administração Tributária do 
montante de 2.450.221,26 euros, referente ao reembolso de IVA, para aplicação no pagamento da divida 
exequenda, «com a consequente restituição à reclamante do montante em causa»  - cf. fls. 138.
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O que está em causa nos presentes autos é saber de que forma se concretiza o dever de executar 
face ao conteúdo da sentença que anulou o acto de compensação do crédito da executada relativamente 
ao reembolso de IVA referido.

Ou, por outras palavras, saber de que forma se alcança a reconstituição da situação que existiria 
se não tivesse sido praticado o acto de compensação anulado e se essa reconstituição implica o dever 
de restituição de qualquer quantia.

Sucede, porém que, se atentarmos aos factos dados constantes do probatório, verificamos que há, 
efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste aspecto 
jurídico da causa.

Com efeito, e como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no douto parecer de fls. 192 e segs., 
consta de fls. 33 e 85 dos autos que em 13 de Setembro de 2010 a Direcção de Serviços de Reembolso 
terá procedido à emissão do reembolso adicional para o período de Abril de 2009, o qual terá sido de 
novo, objecto de compensação no âmbito do processo de execução fiscal 1821200901155849, em 14 de 
Setembro de 2010, factos que não foram levados ao probatório, não obstante a sua evidente relevância.

E assim, a confirmarem -se tais factos, poderá revelar -se cumprido o julgado que se pretende 
executar, pois que essa nova compensação terá como efeito a reintegração da situação patrimonial da 
ora exequente na medida da inerente extinção da dívida exequenda em causa nesse outro processo de 
execução fiscal.

Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir o recurso 
jurisdicional, uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré -estabelecida, nem 
aqui pode estabelecer -se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto (arts. 729º e 730º do 
Código de Processo Civil).

V. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Su-

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

Custas pela Fazenda Pública que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Contribuições para a Segurança Social. Caducidade. Prazo de pagamento. Juros 
moratórios

Sumário:

 I  — Não é aplicável à cobrança de dívidas de contribuição para a Segurança Social o 
regime de caducidade previsto no artigo 45.º da LGT que, como resulta dos seus 
termos, só é aplicável a casos em que há lugar a liquidação da dívida e respectiva 
notificação, antes de ser instaurado qualquer processo executivo.

 II — As obrigações de entrega das contribuições e de entrega das declarações de re-
munerações, por parte das entidades empregadoras, devem ser cumpridas até ao 
dia 1 do mês seguinte àquele a que respectivamente dizem respeito: o do exercício 
da actividade profissional dos trabalhadores. E se a entidade empregadora não 
pagar as contribuições dentro de tal prazo, são devidos juros moratórios, a cuja 
liquidação, por ser meramente acessória daquelas contribuições, também não se 
aplica o dito regime de caducidade.

Processo n.º 104/12 -30.
Recorrente: JICAM — Empresa de Calçado, L.da

Recorrido: Instituto da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Jicam – Empresa de Calçado, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedente a impugnação dedu-
zida contra as liquidações respeitantes a contribuições para a Segurança Social, relativas aos meses de 
Novembro e Dezembro de 1997, Janeiro, Agosto, Novembro e Dezembro de 1998, Fevereiro, Junho 
a Dezembro de 1999, Março e Abril, Junho a Setembro, Novembro e Dezembro de 2000, Agosto e 
Novembro de 2001, Fevereiro a Maio, Agosto, Outubro e Novembro de 2002.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª  - Não obstante o incomensurável respeito que a mesma lhe merece, não pode a Recorrente 

conformar -se com a mui douta decisão proferida pelo Tribunal a quo de fls. 87 e seguintes dos presentes 
autos, a qual julgou totalmente improcedente a Impugnação deduzida;

2ª  - Como doutrinal e jurisprudencialmente vem sendo defendido  - não obstante as contribuições 
em causa serem objecto de autoliquidação  - deve entender -se que, em caso de pagamento de contri-
buições autoliquidadas, também, não existe autoliquidação;

3ª  - A responsabilidade da liquidação dos tributos em questão nestes autos  - e a consequente noti-
ficação  - é devolvida à competente entidade administrativa, a qual deveria ter procedido à notificação 
à Recorrente, no prazo legal (artigos 33º do CPT e 45º, nºs. 1 e 4, da LGT);

4ª – Consequentemente, faltando, como faltou, a notificação da liquidação dentro do referido prazo, 
dúvidas não podem restar que ocorreu a caducidade do direito de proceder à liquidação das contribuições 
e juros de mora relativos ao período compreendido entre Novembro de 1997 e Novembro de 1999;

5ª  - Caso contrário, mesmo que se considere inaplicável às cotizações e contribuições a alegada 
necessidade da Recorrida proceder à notificação da respectiva liquidação à Recorrente  - o que respei-
tosamente não se concede  - sempre teria de considerar -se verificada a invocada caducidade daquela 
proceder à liquidação de parte dos juros de mora reclamados;

6ª  - Não se pode aplicar o regime da obrigação principal à obrigação meramente acessória de 
liquidação dos juros de mora;

7ª  - Embora os tributos cm causa sejam objecto de autoliquidação  - que na opinião da Recorrente 
nem sequer teve lugar  - e a Recorrente estar legalmente obrigada a proceder ao preenchimento e envio 
das declarações de remunerações, não lhe era exigível que procedesse à liquidação dos juros moratórios;

8ª  - Sendo que aquela responsabilidade e a notificação da liquidação pertencia aos competentes 
serviços administrativos do CDSS do Porto ou à Recorrida, em prazo razoável;

9ª  - Nos termos do disposto no artigo 66º do CPA, todos os actos administrativos têm de ser 
obrigatoriamente notificados aos seus interessados quando “imponham deveres, sujeições ou causem 
prejuízos” ou, ainda, “criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente 
protegidos, ou afectem as condições do seu exercício”.

10ª  - A caducidade do direito de liquidação, como a caducidade em geral, serve -se de prazos pré-
-determinados, caracterizados pela peremptoriedade e visam limitar o lapso de tempo a partir do qual, 
ou dentro do qual, há que exercer -se um determinado direito.

11ª  - Deste modo, se existe na lei uma limitação temporal do direito à liquidação dos tributos 
por parte do Estado, sendo tais tributos um crédito irrenunciável, por maioria de razão deverá existir 
limitação temporal para a liquidação dos juros de mora – cfr., a título exemplificativo, o artigo 4º do 
DL n.º 73/99, de 16/03, na redacção introduzida pela Lei n.º 3-B/2010, de 28/04.

12ª  - Pelo que competia à Recorrida proceder à liquidação dos juros de mora e, por essa via, 
notificar a Recorrente do montante concreto apurado, devidamente fundamentado, quer de facto e de 
direito  - cfr. artigo 36º do CPPT.

13ª  - Uma vez que a Lei de Bases da Segurança Social não prevê especial e especificamente o 
instituto da caducidade do direito de liquidação por falta de notificação, deverá aplicar -se o regime geral 
consagrado, inicialmente, no artigo 33º do CPT e, posteriormente, no artigo 45º da LGT;

14ª  - Assim sendo, como respeitosamente se entende ser, na data da citação da Recorrente também 
se encontrava caducado o direito da Impugnada liquidar os juros de mora relativos à alegada falta de 
pagamento das contribuições relativas aos meses de Novembro de 1997 a Novembro de 1999;

15ª  - A douta decisão, ao julgar improcedente a oposição deduzida, para além de outras que Vossas 
Excelências doutamente suprirão, não interpretou nem aplicou correctamente diversas normas legais, 
assim as violando, nomeadamente: os comandos, entre outros, dos artigos 33º do CPT e 45º Nºs. l e 
4, da LGT.

Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente e, por via dele, seja a sentença recorrida 
substituída por outra decisão que julgue a impugnação totalmente procedente, por provada, nomeada-
mente pela verificação da invocada excepção de caducidade.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
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1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer nos termos seguintes:
«1. Invoca a recorrente “caducidade de liquidação do direito de proceder à liquidação de contribui-

ções e juros de mora relativos ao período compreendido entre Novembro de 1997 e Novembro de 1999”.
2. Quanto às contribuições em causa não é de aplicar o invocado prazo de caducidade de 4 anos, 

conforme é entendimento dominante da jurisprudência do S.T.A., inclusivamente citada na decisão 
recorrida, o que é de entender face ao especificamente previsto no art. 14º do Dec. -Lei n.º 103/80, em 
que quanto às contribuições em dívida à Segurança Social se previa apenas um prazo de prescrição.

3. Por outro lado, e quanto aos juros é certo que existe uma “limitação quantitativa à liquidação 
e cobrança”, conforme prevista no art. 4º do DL 73/99, disposição que ao caso seria aplicável, e que a 
recorrente invoca como violada.

4. Contudo, desconhece -se se a liquidação efectuada não a respeitou.
5. Por outro lado, era à ora recorrente que incumbia, face à citação que lhe foi efectuada em 2003, 

em que lhe foi remetida uma “relação dos juros” “devidos”, requerer tal notificação, nos termos do 
disposto no art. 37º n.º 1 do C.P.P.T.

6. Não o tendo efectuado, não pode proceder agora proceder o eventual vício daí decorrente, o 
qual, aliás, não se mostrava também invocado na impugnação que oportunamente apresentou.

7. Parece, pois, que o recurso é de improceder.»
1.5. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Contra a aqui Impugnante foi instaurada a execução fiscal n.º 1301200301020846 para pa-

gamento das seguintes quantias, relativas a contribuições devidas ao Centro Regional da Segurança 
Social de Braga: 

Certidão Período Montante Certidão Período Montante

7971 Nov -97 302,10 7975 Ago -01 1373,42
Dez -97 621,21 Nov -01 869,74

7972 Jan -98 281,25 7976 Fev -02 822,46
Ago -98 637,65 Mar -02 834,49
Nov -98 395,03 Abr -02 834,65
Dez -98 703,24 Mai -02 779,55

7973 Fev -99 488,88 Ago -02 1276,45
Jun -99 570,94 Out -02 777,58
Jul -99 567,16 Nov -02 789,10

Ago -99 517,70
Set -99 609,03
Out -99 578,50
Nov -99 616,21
Dez -99 601,16

7974 Mar -00 523,5
Abr -00 527,96
Jun -00 510,23
Jul -00 497,11

Ago -00 1929,59
Set -00 324,16
Nov -00 552,34
Dez -00 1189,42

 2  - Tais quantias foram apuradas face às declarações de remunerações apresentadas pela Impug-
nante à Segurança Social.

3  - A Impugnante foi citada para a execução através de carta registada com A/R recebida por volta 
do dia 12/12/2003.

4  - Com a citação foi remetida à Executada a relação dos juros de mora devidos (cfr. fls. 9 dos 
autos).

5  - Em 15/01/2004 deu entrada nos Serviços da Segurança Social a presente acção (cfr. fls. 2 dos 
autos).

3.1. Considerando a alegação da impugnante, no sentido de que ocorreu a caducidade do direito à 
liquidação das contribuições relativas ao período de Novembro de 1997 a Outubro de 1999 e dos res-
pectivos juros moratórios, a sentença, referenciando a jurisprudência constante do acórdão deste STA, 
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de 23/2/2009, rec. n.º 0436/09, veio a concluir que não se verifica a caducidade do direito à liquidação 
de tais contribuições.

E no que respeita aos juros moratórios, concluiu que é de aplicar o mesmo regime da obrigação 
principal, por reporte à jurisprudência deste STA constante do ac. de 13/10/2010, no rec. n.º 0469/10.

3.2. Discorda a recorrente alegando, como se viu, que, não obstante as contribuições em causa 
serem objecto de autoliquidação, deve entender -se que em caso de pagamento de contribuições autoli-
quidadas, também, não existe autoliquidação, sendo que a responsabilidade da liquidação das mesmas 
 - e a consequente notificação  - é devolvida à competente entidade administrativa, a qual deveria ter 
procedido à notificação à Recorrente, no prazo legal (artigos 33º do CPT e 45º, nºs. 1 e 4, da LGT), 
pelo que, tendo faltado a notificação da liquidação dentro do referido prazo, ocorreu a caducidade do 
direito de proceder à liquidação das questionadas contribuições e dos respectivos juros de mora.

Até porque, de acordo com o disposto no art. 66º do CPA, todos os actos administrativos têm de 
ser obrigatoriamente notificados aos seus interessados quando “imponham deveres, sujeições ou cau-
sem prejuízos” ou, ainda, “criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legalmente 
protegidos, ou afectem as condições do seu exercício”, e se existe na lei uma limitação temporal do 
direito à liquidação dos tributos, por maioria de razão deverá existir limitação temporal para a liquida-
ção dos juros de mora, sendo que, por a Lei de Bases da Segurança Social não prever especificamente 
o instituto da caducidade do direito de liquidação por falta de notificação, se deverá, então, aplicar o 
regime geral constante dos arts. 33º do CPT e, posteriormente, 45º da LGT.

3.3. Face, pois, às Conclusões do recurso e ao teor do douto Parecer do MP, a questão a decidir no 
presente recurso é a de saber se relativamente às contribuições impugnadas (devidas ao Centro Regional 
da Segurança Social de Braga e reportadas a vários meses dos anos de 1997 a 2000), bem como aos 
juros moratórios respectivos, ocorre ilegalidade por caducidade do direito à respectiva liquidação.

Vejamos.
4.1. Como refere a sentença recorrida, a questão da caducidade do direito à liquidação das contri-

buições à Segurança Social foi já objecto de apreciação no acórdão desta Secção do STA, de 23/2/2009, 
rec. n.º 0436/09, no qual se entendeu que não é aplicável à cobrança de dívidas por contribuições à 
Segurança Social o regime de caducidade previsto no art. 45º da LGT.

E, com o devido respeito, entendemos que é de manter tal jurisprudência.
Como salienta o Cons. Jorge de Sousa, (1) antes da vigência do DL n.º 511/76, de 3/7, a falta de 

pagamento das contribuições para a Segurança Social implicava a instauração de processo de transgressão 
(Decreto n.º 45266, de 23/9/1963) regime este que não se compaginava com a existência de um acto 
de liquidação em sentido próprio, já que o título executivo era constituído pela sentença condenatória 
(um acto judicial) e não por qualquer acto de natureza administrativa ou tributária.

Posteriormente, na vigência do citado DL n.º 511/76, a cobrança coerciva das dívidas de con-
tribuições para a segurança social passou a ser feita «imediatamente através de processo executivo» 
(cfr. o Preâmbulo deste diploma), sendo que este regime de cobrança se consubstancia na imposição 
às entidades patronais da obrigação de entrega das folhas de ordenados ou salários e da obrigação de 
pagamento das contribuições correspondentes, determinadas pela incidência das percentagens fixadas 
na lei sobre as remunerações, dentro dos prazos legais (na falta de pagamento das contribuições, era 
extraída certidão das folhas de ordenados ou salários que era remetida ao tribunal competente para a 
execução – cfr. o n.º 1 do art. 2º e o art. 9º do mesmo DL), sendo, pois, o próprio contribuinte que tinha 
de calcular as contribuições devidas, aplicando as percentagens legais às remunerações, não havendo 
qualquer acto praticado por uma autoridade pública declarativo de uma obrigação de pagamento da 
quantia referente às contribuições, pelo que não pode falar -se, nos casos em que não há cobrança coer-
civa, da existência de um acto de liquidação (ressalvados determinados casos especiais).

Ora, este regime foi mantido, no essencial, pelo DL n.º 103/80, de 9/5, pelo DL n.º 140-D/86, de 
14/6 (que criou a taxa social única), pelo DL n.º 199/99, de 8/6, pelo DL n.º 8 -B/2002, de 15/1 e pelo 
Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10, acrescendo que também o Código dos Regimes Contribu-
tivos do Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 
16/9 (cuja entrada em vigor estava prevista inicialmente para 1/1/2010 e passou para 1/1/2011, com a 
alteração introduzida ao art. 6º daquela Lei pela Lei n.º 119/2009, de 30/12), mantém regime idêntico, 
embora com alteração dos prazos. (2)

“Deverá entender -se, porém, na esteira do que ALBERTO XAVIER (Conceito e natureza do acto 
tributário, páginas 64 -65) defende para os casos algo semelhantes de autoliquidação de impostos, que, 
em casos deste tipo, o acto de liquidação consistirá no acto de extracção da certidão confirmativa da 
existência da dívida, já que há aqui um acto jurídico de aplicação de uma norma tributária material, 
praticado por uma autoridade administrativa, com força executiva. Será esse acto de extracção, assim, 
o «acto de liquidação». (…)

No entanto, não se trata formalmente de um acto de liquidação, isto é, não se trata de um acto 
administrativo formal de fixação de uma prestação tributária, pelo que não está, designadamente, de-
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pendente de qualquer procedimento tributário próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por 
lei a notificação de qualquer acto antes da citação em processo de execução fiscal.”

E pela “mesma razão de se tratar de uma situação anómala, em que não se prevê a prática de um 
acto de liquidação e respectiva notificação antes da cobrança coerciva das dívidas de contribuições 
para a segurança social não é aplicável neste contexto o regime da caducidade do direito de liquidação 
previsto nos arts. 45º e 46º da LGT, que, como se infere dos seus termos, apenas é aplicável a casos 
em que haja lugar à prática de um acto formal de liquidação da dívida e respectiva notificação, antes 
de ser instaurado qualquer processo executivo”.

Ou seja, trata -se, como refere Casalta Nabais, (3) reportando -se à liquidação e cobrança da Taxa 
Social Única, de «uma autoliquidação relativamente às contribuições das entidades patronais, e uma 
liquidação por terceiro (liquidação em substituição) no concernente às contribuições dos trabalhadores, 
já que estas são objecto de retenção na fonte a título definitivo pelas entidades patronais»

Acresce que, como também se diz no citado ac. de 23/2/2009, rec. n.º 0436/09, “tendo -se encontrado 
o regime de quotizações e contribuições à Segurança Social sempre submetido a um regime específico 
(Leis nºs. 103/80, de 9/5, 17/200, de 8/8, 32/02, de 20/1 e 4/07, de 16/1) a verdade é que, ao invés do 
que sucede com o prazo especial de prescrição de dez e posteriormente cinco anos dos correspondentes 
créditos (cfr. artigo 60º n.º 3 da Lei 4/07), o legislador nada consagrou, podendo fazê -lo, a respeito dum 
eventual prazo de caducidade do direito à extracção das sobreditas certidões das dívidas à Segurança 
Social para efeitos de instauração de processo executivo.”

Em suma, porque no caso das contribuições e quotizações em dívida à Segurança Social não é 
configurável a caducidade do direito à liquidação, a decisão recorrida que assim decidiu, é, nesta me-
dida, de confirmar, improcedendo, portanto, as Conclusões 2ª a 4ª do recurso.

4.2. Mas a recorrente sustenta, ainda, que a sentença recorrida enferma igualmente de erro de 
julgamento na parte em que decide que também no que respeita aos juros moratórios é de aplicar o 
mesmo regime da obrigação principal.

Vejamos.
4.2.1. Os juros de mora constituem um dos elementos que integram a «dívida tributária», embora com 

autonomia até ao momento do pagamento, como decorre dos arts. 89º, n.º 2, e 262º, n.º 2, ambos do CPPT.
Na verdade, como escrevemos no ac. do Pleno desta Secção do Contencioso Tributário do STA, 

de 13/4/2011, rec. 0361/10, citando o Cons. Jorge de Sousa, (4) “apesar de o art. 30º da LGT mencionar 
apenas, entre os vários elementos que integram a relação jurídica tributária, os juros compensatórios e 
os juros indemnizatórios, a falta de referência expressa aos juros de mora não significa que estes não se 
integrem, também, nessa relação jurídica e caibam no conceito de dívida tributária, pois que a mesma 
LGT também prevê, para além destes juros, o pagamento de juros de mora tanto pelo contribuinte 
(art. 44º, n.º 1), como pela Fazenda Pública (art. 102º, n.º 2).

É que, embora podendo considerar -se a possibilidade de os juros de mora se enquadrarem no con-
ceito de «prestações acessórias de qualquer natureza», utilizado na alínea b) do n.º 1 daquele art. 30º, tal 
possibilidade não é de aceitar dado que, como salienta o autor acima referido «o art. 31º, n.º 2, da LGT 
esclarece que «são obrigações acessórias do sujeito passivo as que visam possibilitar o apuramento da 
obrigação de imposto, nomeadamente a apresentação de declarações, a exibição de documentos fiscal-
mente relevantes, incluindo a contabilidade ou escrita, e a prestação de informações», pelo que parece 
que serão estas obrigações que se enquadrarão naquele conceito de «prestações acessórias», já que não 
é obstáculo a esse enquadramento o facto de estas obrigações não se reconduzirem ao pagamento de 
qualquer quantia, uma vez que aquela alínea b) faz referência a prestações «de qualquer natureza.»

Os juros de mora incluir -se -ão, pois, no conceito de «dívida tributária», até porque «embora a 
LGT, por vezes, faça referências cumulativas à «dívida tributária» e aos «juros» [arts. 22º, n.º 1, 40º, 
n.º 4, alíneas a) e c), 44º, n.º 2], o que pode inculcar que este conceito não se engloba naquele, noutro 
lugar faz referência aos «juros de mora» e à «dívida tributária principal» (art. 23º, n.º 5, da LGT), o 
que sugere que aqueles caberiam num conceito implícito de dívida tributária secundária ou acessória, e 
ainda noutros pontos alude a «dívidas tributárias» com o manifesto alcance de incluir os juros de mora 
[como sucede com o art. 24º, n.º 1, alíneas a) e b), com referência ao art. 23º, n.º 5; no art. 41º, nºs. 1 
e 2, com referência ao art. 91º, n.º 2, do CPPT; e no art. 43º, n.º 1].» (5)

Constituindo, pois, os juros exequendos aqui em causa uma dívida de natureza tributária, e não se 
consubstanciando a respectiva liquidação numa liquidação principal, mas, antes, meramente acessória 
do tributo em questão (as contribuições à Segurança Social, aqui em causa), aquela segue o regime 
aplicável à dívida principal. Pelo que, não sendo, como supra se viu, configurável (no caso das contri-
buições e quotizações em dívida à Segurança Social) a caducidade do direito à liquidação, também o 
mesmo se passará em relação aos respectivos juros moratórios (cfr. neste sentido, o ac. deste STA, de 
13/10/2010, rec., n.º 0469/10, citado na sentença).

4.2.2. Acresce que, como neste aresto se refere (cfr. também os acs. de 7/2/07, rec. n.º 745/06, de 
23/5/07 rec. n.º 185/07 e de 19/9/07, rec. n.º 252/07), nos termos do n.º 2 do art. 45º da Lei n.º 32/2002, 
de 20/12 (que aprova as bases da Segurança Social), a obrigação contributiva das entidades emprega-
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doras constitui -se com o início da actividade profissional pelos trabalhadores ao seu serviço, sendo os 
termos do seu cumprimento estabelecidos no quadro do respectivo regime de segurança social.

E além de a responsabilidade pelo pagamento estar cometida às entidades empregadoras (num 
sistema de retenção na fonte quanto às contribuições dos trabalhadores, uma vez que o valor das 
correspondentes quotizações é descontada nas remunerações a estes pagas – cfr. art. 47º), também as 
contribuições (tanto as dos trabalhadores como as das entidades patronais), devem ser pagas “até ao dia 
15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito” – cfr. o n.º 2 do art. 10º do DL n.º 199/99, de 8/6 
(diploma que, procedendo à definição das taxas contributivas do regime geral dos trabalhadores por conta 
de outrem, foi regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10, que veio determinar – no 
seu art. 6º  - que o prazo para entrega das declarações de remunerações pelas entidades empregadoras 
ocorrerá até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que as remunerações disserem respeito.

No caso dos autos, as quantias em falta relativas a contribuições foram apuradas face às decla-
rações de remunerações apresentadas pela impugnante à Segurança Social, ou seja, as mesmas não 
foram entregues à Segurança Social até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que diziam respeito e daí 
que sejam devidos os juros que no recurso vêm questionados.

4.2.3. E a tal não obsta, no caso, a circunstância de nos arts. 4º e 5º do DL n.º 73/99, de 16/3 
(que alterou o regime dos juros de mora das dívidas ao Estado e outras entidades públicas) se fixarem 
prazos de contagem dos juros de mora (limitação à liquidação e contagem), ou seja, se fixar o período 
pelo qual se podem contar os juros [sendo que a jurisprudência do STA aponta, aliás, no sentido da 
inaplicabilidade de tal preceito  - bem como o do art. 44º n.º 2 da LGT  - à cobrança coerciva da dívida 
(cfr., entre outros, os acs. desta Secção, de 10/7/2002, rec. n.º 181/02, e de 9/4/2003, rec. n.º 2064/02, 
no sentido de que o n.º 2 do art. 44º da LGT, ao estabelecer que “o prazo máximo de contagem dos juros 
de mora é de três anos”, não abarca a fase da cobrança coerciva da dívida mas apenas o pagamento 
efectuado de modo voluntário].

É que, como aponta o MP, por um lado desconhece -se se a liquidação efectuada respeitou tal 
prazo de contagem e, por outro lado, competia à recorrente, face à citação que lhe foi efectuada em 
2003 e com a qual lhe foi remetida uma “relação dos juros de mora devidos” (cfr. o n.º 4 do Probatório 
e a relação de fls. 9 dos autos), reagir, através do meio adequado, contra a falta de notificação alega-
damente ocorrida [sendo que, não obstante o art. 37º do CPPT se destinar apenas aos casos em que a 
notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de reacção contra a 
sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunicação de outro tipo de 
actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, cujas regras 
de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no CPC (arts. 193º e ss.), pode, ainda 
assim, aquele regime  - previsto no n.º 2 do citado art 37º  - albergar o diferimento do início do prazo 
para deduzir impugnação ou oposição à execução nos casos em que nesta possa discutir -se a legalidade 
do acto de liquidação por a lei não assegurar outro meio judicial de impugnação ou recurso contra esse 
acto – cfr. ac. deste STA, de 7/9/2011, rec. n.º 0154/11].

Neste contexto, improcedem, portanto, também as Conclusões 5ª a 14ª do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2001, Áreas editora, vol. III, 
anotação 37 -c) ao art. 204º, pp. 496 e 497.

(2) Sobre toda esta matéria, cfr. o apontamento do Cons. Jorge de Sousa (loc. cit.), no sentido de que: (i) Segundo o 
disposto no n.º 3 do art. 5º do DL n.º 103/80 «o pagamento das contribuições deve ser feito no mês seguinte àquele a que 
disserem respeito, dentro dos prazos regulamentares em vigor»; (ii) Por sua vez, o art. 18º do DL n.º 140 -D/86 estabelece que 
as contribuições previstas nesse DL serão pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele em que são devidas; (iii) E o n.º 2 do 
art. 10º do DL n.º 199/99, estabelece que as contribuições previstas nesse DL devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte 
àquele a que disserem respeito, salvo as situações previstas no art. 39º (casos de inexistência de entidade empregadora, que 
serão objecto de regulamentação própria); (iv) E, ainda na mesma linha, o Decreto Regulamentar n.º 26/99 estabelece que as 
entidades empregadoras devem enviar as declarações de remunerações até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que as remune-
rações disserem respeito; (v) E, finalmente, o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social 
(CRCSPSS), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16/9, (cuja entrada em vigor estava prevista inicialmente para 1/1/2010 e 
passou para 1/1/2011, com a alteração dada ao art. 6º daquela Lei pela Lei n.º 119/2009, de 30/12), mantém regime idêntico, 
embora com alteração dos prazos.

(3) Direito Fiscal, 5ª edição, Almedina, 2009, p. 650.
Também sobre a natureza jurídica das contribuições para a Segurança Social, cfr., entre outros, Nuno Sá Gomes, Manual 

de Direito Fiscal, Vol. I (reimpressão), 1995, p. 318 e ss.
(4) Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, 2ª ed., 2010, pp. 138/139.
(5) No sentido de que os juros de mora integram o referido conceito de dívida tributária, se pronuncia, também, o Cons. 

Benjamim Rodrigues, A Prescrição no Direito Tributário, in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Vislis Editores, 
1999, pág. 287. 
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 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Processo n.º 122/11 -30.
Recorrente: Joaquim Augusto Marques Ramalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo tribunal Administrativo:
1. Joaquim Augusto Marques Ramalho, com os demais sinais nos autos, recorrente nos presentes 

autos, veio invocar a nulidade do acórdão proferido em 28.03.2012 (v. fls. 242/245), com fundamento 
em violação de caso julgado e em omissão de pronúncia, dizendo o seguinte:

a) O despacho proferido pelo Relator que não admitiu o seu recurso do acórdão de fls. 173/180, não 
constitui despacho de mero expediente pelo que, transitado em julgado, a conferência estava obrigada 
a conhecer da nulidade; assim, não o tendo feito violou caso julgado,

b) Por outro lado, a conferência, ao omitir o conhecimento da alegada nulidade, ocorreu em vício 
de omissão de pronúncia previsto no artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.

2. Notificada deste requerimento do recorrente, a recorrida Fazenda Pública, nada veio dizer.
3. Cumpre decidir.
4. Antes de mais, convém fazer um breve resumo da tramitação destes autos:
 - O recorrente interpôs recurso para este STA da decisão proferida pelo Mmº Juiz do TAF de Penafiel;
 - Por acórdão de 13 de abril de 2011 (fls. 173/180), foi parcialmente julgado procedente o recurso, 

por se entender que o artº 8º do RGIT era inconstitucional;
 - Interposto recurso para o Tribunal Constitucional, este julgou constitucional a referida norma e 

ordenou a reforma do acórdão deste STA em conformidade com aquele juízo de constitucionalidade;
 - Por acórdão de 23 de novembro de 2011 e na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional 

foi julgada improcedente a oposição.
 - Desse acórdão recorreu o recorrente para o Pleno desta Secção (fls. 220)
 -Por despacho do Relator, este recurso foi julgado legalmente inadmissível, e convolado em 

requerimento de arguição de nulidades.
 - Por acórdão de 28 de março de 2012, este Supremo Tribunal, em conferência indeferiu a nuli-

dade por intempestiva.
5. Vejamos então se o referido acórdão de 28.03.2012 padece de nulidade.
5.1. Refere o recorrente que o despacho do Relator a convolar o requerimento de interposição de re-

curso para requerimento de arguição de nulidade, transitou em julgado, pelo que foi violado caso julgado.
Ora, desde logo se vê que esta argumentação não colhe.
Os despachos do relator revestem, de um modo geral, natureza provisória, tanto assim é que o 

artº 700º, n.º 3 do CPC determina que “Salvo o disposto no artigo 688.º, quando a parte se considere 
prejudicada por qualquer despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que 
sobre a matéria do despacho recaia um acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, depois 
de ouvida a parte contrária”.

Ora, tendo a questão sido submetida à conferência, esta não ficou vinculada ao entendimento do 
relator podendo, como sucedeu, indeferi -la por extemporânea.

Não ocorre, por isso violação de caso julgado, pois que o despacho do Relator não se pode con-
siderar transitado em julgado.

5.2. Por outro lado, não estando a conferência vinculada ao entendimento do Relator (que não 
apreciou expressamente a tempestividade da invocada nulidade), ao decidir que a mesma era extem-
porânea, dela não poderia conhecer.

6. Nestes termos e pelo exposto, indefere -se a alegada nulidade.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 30 de maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maças. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Oposição à execução. Coligação. Pedido. Causa de pedir. Conhecimento oficioso. 
Excepção dilatória
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Sumário:

 I — Não cabe no regime da coligação activa a oposição à execução fiscal em que o 
facto jurídico que emerge do pedido de um dos oponentes consiste no não exercício 
da gerência de facto e o do outro a causa de pedir é o exercício da gerência e a 
ausência de culpa pela insuficiência do património da executada originária para 
satisfazer as dívidas tributárias.

 II — A ilegalidade da coligação activa é excepção dilatória de conhecimento oficioso 
mas, o seu conhecimento deve ser precedido do convite com cominação a que se 
refere o artigo 31 -A do CPC.

Processo n.º 131/12 -30.
Recorrentes: Jorge Alexandre de Faria Ferreira e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1  - RELATÓRIO
Jorge Alexandre de Faria Ferreira, com o número de Identificação Fiscal ……………, e Con-

ceição dos Anjos Faria Pereira, com o número de Identificação Fiscal ……………, apresentaram -se 
coligados a oporem -se aos processos de execução fiscal n.º 3425200301028022 e aps. Por sentença de 
27 de Janeiro de 2011, o TAF de Braga decidiu declarar ilegal a coligação dos oponentes e, consequen-
temente, absolver o R. da instância. Reagiram os recorrentes, interpondo o presente recurso, para o TCA 
Norte, que por sentença de 20 de Dezembro de 2011, decidiu que aquele tribunal era incompetente em 
razão da hierarquia, declarando competente o Supremo Tribunal Administrativo, para onde os autos 
foram remetidos, as alegações integram as seguintes conclusões:

25º
No essencial e para o que importa nos presentes autos, o mérito da questão, restringe -se a decidir 

sobre a legalidade ou ilegalidade da coligação de Oponentes.
26º
Com efeito, o Mmº Juiz do tribunal a quo, concluiu que, no caso em apreço, estamos perante 

uma coligação ilegal de Autores/Oponentes, o que, desde logo, constitui uma excepção dilatória que 
implica a absolvição da Ré da instância.

27º
Contudo, no modesto entendimento dos Oponentes, não assiste razão ao Mmº Juiz do tribunal a 

quo, nem de facto, nem de direito.
28º
Dispõe o artº 30, n.º 1 do Cód. proc. Civil, aplicado ao caso em apreço por força do disposto no 

art.º 2/C do CPPT, que,
será permitida a coligação de Oponentes «quando a causa de pedir seja a mesma e única - -».
29º
Define -se causa de pedir como sendo o facto jurídico que serve de fundamento à acção, in casu, 

à oposição, isto é, o facto concreto do qual emana pedido — cfr. artº 498, nº4 do C. P C.
30º
O facto jurídico que serve de fundamento à oposição deduzida pelos Oponentes confina -se à 

ilegitimidade de ambos na execução fiscal impetrada pela Ré/Administração Fiscal.
31º
Ora sendo a causa de pedir o facto jurídico que serve de fundamento à acção,
32º
é óbvio que, o caso em apreço, permite a coligação de Oponentes,
33º
dado que, a causa de pedir é a mesma — ilegitimidade de ambos na execução fiscal impetrada 

pela Ré,
34º
sendo, também, comum o pedido formulado pelos Oponentes — extinção da execução.
35º
Nesta conformidade nada obsta à coligação dos Oponentes na oposição deduzida à execução 

fiscal sub judice.
36º
Acresce que, a racio legis do art.º 31/1 do Cód. P. C., deve ser interpretada à luz do princípio 

da economia processual e utilidade dos actos processuais.
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37º
Ora, tal princípio, tem como escopo o rendimento máximo do processo, com o mínimo de custo, 

procurando que cada processo resolva o maior número possível de litígios, devendo comportar apenas 
os actos e formalidades indispensáveis.

Assim sendo,
e atentas as alegações e conclusões constantes do presente recurso, devem os EXMS SRS. DRS. 

JUIZES DESEMBARGADORES, revogar a decisão recorrida e, em consonância;
a) Declarar legal a coligação de Oponentes na oposição sub judice.
b) Convidar o tribunal a quo conhecer o pedido formulado pela Oponente.
Fazendo -se, assim, a acostumada justiça.
Não houve contra -alegações
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Está em causa a possibilidade de 2 responsáveis subsidiários poderem deduzir uma única 

oposição contra acto de reversão que tinha sido deduzido com base no disposto no art. 23.º e 24.º n.º 1 
alínea b) da L.G.T., conjugados com os arts. 153.º n.º 2 alínea a) e 159º do C.P.P.T..

2. Os mesmos efectuaram tal, invocando ilegitimidade, que constitui fundamento previsto no 
art. 204.º n.º 1 alínea b) do C.P.P.T., e pugnando pela aplicação de uma mesma norma — o art. 24.º 
n.º 1 alínea a) da L.G.T. -, embora invocando motivos diferentes:

 - o não exercício da gerência de facto (oponente Conceição dos Anjos Faria Pereira);
 - a inexistência de culpa da insuficiência do património societário (oponente Jorge Alexandre 

Faria Ferreira).
3. Na falta de norma que regule a situação, tem -se recorrido ao disposto no art. 30.º n.º 1 do 

C.P.C., tido por aplicável por força do art. 2.º alínea e) C.P.P.T., vindo a decidir -se ser de excluir a dita 
possibilidade 1. (Assim, especificamente no acórdão da secção de Contencioso Tributário de 18.10.2006 
proferido no processo n.º 0232/06, que levou ainda em conta o previsto no art. 12.º do C.P.T.A.)

4.Tratando -se de uma responsabilidade que para além de subsidiária é solidária, mas entre si, 
segundo resulta quanto à relação material controvertida do disposto na parte final do corpo do dito 
art. 24.º, quer quanto à alínea a), quer quanto à aI. b). Ou seja, não há solidariedade relativamente ao 
devedor originário, razão pela qual não é de aplicar a norma contida no art. 29.º do C.P.C., da qual 
resultaria como possível a dita oposição única.

5. Assim sendo de entender, e sendo diferente a causa de pedir, mais não se alcança que os pe-
didos efectuados se resolvam numa relação de subsidiariedade que em face da aplicação da mesma 
regra de direito pudesse conduzir ainda à sua admissibilidade, de acordo com o disposto no art. 30.º 
n.º 2 do C.P.C..

6. Assim, se decidiu, sem mais, pela existência de excepção dilatória e pela extinção da instân-
cia — arts. 494.º alínea f) e 288.º n.º 1 alínea e) do C.P.C.

No entanto, a ser assim, haveria que aplicar antes o ora previsto no n.º 3 deste último dispositivo, 
de que parecer que resultar que seria antes ainda de determinar que se procedesse à aplicação de con-
vite para o recorrente suprir o dito vício, em conformidade com o previsto no art. 265.º n.º 2 do C.P.C., 
disposição, aliás, que quanto ao exequente parece resultar ainda do previsto no art. 820.º n.º 2 do C.P.C. 
e que em obediência ao princípio da igualdade de armas parece ainda ser de reconhecer.

Aliás, o previsto no art. 12.º do C.P.TA. tinha sido invocado oportunamente em parecer já ante-
riormente emitido pelo Ministério Público como sendo de aplicar.

O exm.º conselheiro Jorge Lopes de Sousa defende no C.P.P.T. anotado comentado Volume IV, 
2011 p. 544, solução semelhante à que resulta do n.º 4 do dito art. 12.º embora apenas quanto a im-
pugnação judicial.

7. A ser de entender conforme se defende, parece que melhor será admitir a apresentação de novas 
oposições, em prazo que seja estabelecido de acordo com a regra prevista no art. 265.º n.º 2 do C.P.C, 
sendo assim de revogar o decidido.

2  - FUNDAMENTAÇÃO
É do seguinte teor a decisão recorrida:
Oponentes: Jorge Alexandre de Faria Ferreira, Número de Identificação Fiscal ………………, 

e Conceição dos Anjos Faria Pereira, Número de Identificação Fiscal ……………………….
Exequente: Direcção de Finanças de Braga.
“Nos presentes autos, os oponentes apresentam -se coligados a oporem -se aos processos de 

execução fiscal n.º 3425200301028022 e aps.
A coligação de oponentes à execução fiscal, deverá entender -se permitida nos termos pre-

vistos no Código de Processo Civil (artigo 30.º e s.), que é de aplicação subsidiária ao processo 
tributário, nos termos do artigo 2.º/c) do Código de Procedimento e Processo Tributário (cfr. 
Jorge Lopes de Sousa, “Código de Procedimento e Processo Tributário  - Anotado e Comentado”, 
Áreas Editora, Volume lI, 2007, p. 407 e s.).
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Nos termos do artigo 30.º/1 do Código de Processo Civil, será permitida então a coligação 
de oponentes “quando a causa de pedir seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre 
si numa relação de prejudicialidade ou de dependência.”.

Esta segunda hipótese não está, manifestamente, em causa nos presentes autos.
Resta, por isso, aferir se, se verifica a restante hipótese, ou seja, se a causa de pedir é a mesma 

e única, relativamente a ambos os oponentes.
Nos termos do artigo 498º/4 do Código de Processo Civil, “a causa de pedir é o facto jurídico 

de que deriva o direito real; nas acções constitutivas e de anulação é o facto concreto ou a nulidade 
específica que se invoca para obter o efeito pretendido.”. Ora, os factos concretos em que se fundam 
as pretensões das oponentes são parcialmente distintos, conforme decorre da leitura da petição 
inicial, alegando a oponente o facto de não ter sido exercida por si a gerência efectiva da devedora 
originária, o oponente a sua falta de culpa na insuficiência patrimonial verificada.

Como se escreveu no Ac. do STA de 19 -11 -2008, proferido no processo 0358/08, disponível 
em www.dgsi.pt relativamente a uma situação em tudo idêntica à presente:

“I  - É permitida a coligação de autores quando seja a mesma e única a causa de pedir; quando 
os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência; ou quando a 
procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou 
da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito  - nos termos do artigo 30.º do Código de 
Processo Civil.

II  - A coligação de autores, quando entre os pedidos não exista a conexão exigida no artigo 30.º, 
constitui excepção dilatória, nos termos do artigo 494º, alínea f), do Código de Processo Civil

III  - As excepções dilatórias são de conhecimento oficioso do Tribunal, de acordo com o 
artigo 495º do Código de Processo Civil.

IV  - Por força da alínea e) do n. -º 1 do artigo 288.º do Código de Processo Civil, o juiz deve 
abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância quando julgue procedente alguma 
excepção dilatória.

V - Como assim, só pode proceder -se ao conhecimento dos fundamentos de oposição à execução 
fiscal (como a prescrição da obrigação, por exemplo) verificados que estejam os respectivos pressu-
postos processuais, entre os quais a legal coligação de autores.”

Deste modo, estamos perante uma coligação ilegal de autores, excepção dilatória de conhe-
cimento oficioso que implica a absolvição do réu da instância (artigo 494.º, alínea f), do Código 
de Processo Civil).

Notificados sobre a questão a fls. 40, os autores nada disseram ou requereram.
Desta forma, por força da alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º do Código de Processo Civil, o 

Tribunal deve abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância.
Decisão:
Por todo o acima exposto, decide -se declarar ilegal a coligação dos oponentes e, consequen-

temente, absolver o R. da instância”.
DECIDINDO NESTE STA
A única questão a decidir é a de saber se, no caso concreto, é admissível a coligação de oponentes.
O TAF de Braga entendeu que, não estando prevista no CPPT a coligação de oponentes, se de-

via recorrer ao artº 30º do CPC, mas considerou também que os requisitos deste artigo não estavam 
preenchidos.

Os recorrentes no essencial defendem que a causa de pedir é a mesma e como tal é possível a 
coligação.

Desde já se pode adiantar que os recorrentes não têm razão quanto afirmam a identidade de causa 
de pedir.

Os recorrentes confundem causa de pedir com o efeito jurídico a que conduziria a que conduziria 
a procedência do pedido de cada um assente nas causas que indicam para tal pretensão.

Ou seja: a causa de pedir do oponente Jorge Ferreira será o facto jurídico (entendido este em sen-
tido amplo como o(s) acontecimento(s), previsto(s) em norma de direito, em razão dos quais nascem, 
se modificam, subsistem e se extinguem as relações jurídicas) de o mesmo apesar de ter exercido a 
gerência da empresa, no período relevante, não ter tido culpa de, o património da devedora originária 
se ter tornado insuficiente para satisfazer as dívidas tributárias em causa.

A causa pedir da oponente Conceição Pereira será o facto jurídico de, não ter exercido de facto a 
gerência da empresa no período relevante.

Não obstante os semelhantes efeitos jurídicos, decorrentes do eventual acolhimento e consideração 
de ambas as causas de pedir supra enunciadas (que podem levar à declaração de falta de responsabi-
lidade de ambos os revertidos ora oponentes coligados com a consequente extinção da execução em 
relação às suas pessoas), em que está em causa a apreciação da legitimidade substantiva de ambos os 
oponentes, ainda assim, na sua génese, temos causas de pedir diferentes.
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Relativamente aos restantes requisitos previstos no artº 30º do CPC, designadamente os referidos 
na parte final do seu número 2, cumpre apreciar se os mesmos se verificam.

Entendemos que não. Desde logo, os pedidos dos dois oponentes coligados não estão entre si 
numa relação de dependência pois que deles se pode conhecer autonomamente e podendo a final ser 
julgado improcedente o pedido de um dos oponentes e procedente o do outro.

E por outro lado, não podemos afirmar que a procedência do pedido principal dependa essencial-
mente da apreciação dos mesmos factos (já vimos que os factos materiais são distintos) ou da interpretação 
e aplicação das mesmas regras de direito. As regras de direito são diferentes pois a natureza do pedido 
 - ser julgada procedente a excepção da ilegitimidade dos oponentes  - assenta em factos diferentes e 
não conexos entre si. (assim se decidiu nos acórdãos deste STA de 18/10/2006 e de 19/11/2008 tirados, 
respectivamente, nos recurso 0232/06 e 0385/08, ambos disponíveis no site da dgsi).

Aqui chegados fica clarividente a impossibilidade de coligação no caso concreto e a sem razão 
dos recorrentes.

Porém, nos termos do artº 31º -A do CPC, se a coligação não puder ocorrer de acordo com o artº 30º, 
deve o juiz notificar os autores para, no prazo fixado, indicarem por acordo qual o pedido que pretendem 
ver apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, o réu ser absolvido da instância quanto a 
todos eles. Neste sentido, Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e Processo Tributário ano-
tado e comentado, 6ª ed. 2011, III volume. pag. 542 - 543. “Embora não haja norma legal que preveja 
a coligação de oponentes, não haverá obstáculo a que ela ocorra, se, se verificarem os requisitos em 
que a coligação é admitida pelo CPC, que é de aplicação subsidiária, nos termos do art. 2º, alínea c), 
do CPPT. 2 (Tratando -se de preenchimento de uma lacuna num processo de execução fiscal, parece 
ser aplicável preferencialmente o regime do CPC e não o do CPTA, pois este último diploma está 
vocacionado pare o contencioso administrativo.

No entanto, a aplicação dos requisitos da coligação previstos no art 12.º do CPTA coincide 
essencialmente, nos seus resultados, com a aplicação dos previstos no artº 30º do CPC.

O STA, no acórdão de 8 -10 -2006, processo n.º 232/06, apreciou a possibilidade de coligação de 
oponentes à face, cumulativamente, dos referidos arts. 12.º do CPTA 30º do CPC, mas, no acórdão 
de 30 -11 -2004, processo n.º 1093/04, entendeu que essa possibilidade devia ser apreciada à face 
do CPC, não sendo aplicável o regime do art. 38º da LPTA (previsto para o recurso contencioso.) 3 
(Admitindo a cumulação de oponentes, podem ver -se os acórdãos do STA de 19 -11 -2008, processo 
n.º 385/08, e de 24 -2 -2011, processo n.º 996/10.)

Assim, aplicando o regime do art. 30º do CPC, adaptado ao processo de oposição à execução 
fiscal, será admissível a coligação de oponentes quando a causa de pedir (factos jurídicos de que 
emerge o pedido de extinção ou suspensão da execução fiscal) seja a mesma e única e quando, sendo 
embora diferente a causa de pedir a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da 
apreciação dos mesmos factos 4 (Sobre a identidade fáctica, pode ver -se a anotação 6 ao art. 71º) ou 
da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente 
análogas. 5 (Uma situação frequente será de mais que um responsável subsidiário, na sequência 
de reversão contra todos, deduzir oposição com os mesmos fundamentos.)

Ocorrendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida pelo art. 30.º, o juiz 
notificará os oponentes para, no prazo fixado, indicarem, por acordo, qual o pedido que pretende ver 
apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, o exequente ser absolvido da instância quanto 
a todos eles. (art. 31º -A, nºs 1 e 2, do CPC). Feita a indicação do pedido a ser apreciado no processo, o 
juiz absolve a Fazenda Pública da instância relativamente aos outros pedidos (n.º 3 do mesmo artigo). 
Neste caso, se as novas oposições forem propostas dentro de 30 dias, a contar do transito em julgado 
do despacho que ordenou a separação, os efeitos da dedução de oposição retrotraem -se à data em que 
estes factos se produziram no primeiro processo (art. 31º, nº5, do CPC, aplicável analogicamente). 
1(Adoptando este entendimento, pode ver -se o acórdão do STA de 19 -11 -2008, processo n.º 385/08.

Neste acórdão entendeu -se que a possibilidade de suprimento da ilegalidade da coligação, nos 
casos de pluralidade de autores, apenas pode ocorrer quando há pelo menos um pedido relativamente 
ao qual pode manter -se a coligação.(sublinhado nosso)

Não parece, porém, que tal interpretação se imponha, pois a letra do n.º 2 do art. 31.º -A do CPC é 
compatível com a possibilidade de todos os autores acordarem no prosseguimento do processo apenas 
quanto ao pedido formulado por um deles, terminando, assim, a coligação. Por outro lado, as razões 
de economia processual que estão subjacentes à possibilidade de suprimento apontam, decerto, no 
sentido de, nos casos em que não seja possível manter a coligação, ela termine, aproveitando -se o 
processo na medida do possível, em vez de o inutilizar por completo. Por outro lado, a possibilidade 
de os autores concordarem com o prosseguimento do processo relativamente ao pedido de um deles 
não é irrealista, pois a coligação normalmente assenta numa relação de alguma cordialidade judi-
ciária entre os autores. De resto, o autor ou autores que vir o processo extinto quanto ao seu pedido, 
poderá ver o processo prosseguir quanto ao seu pedido ao abrigo do art. 289,º do CPC, pelo que, se 
agir com celeridade, não sofrerá um atraso considerável na apreciação da sua pretensão).
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Quando não for possível o suprimento da coligação ilegal de oponentes, a Fazenda Pública deve 
ser absolvida da instância, nos termos dos arts. 288º, nº1, alínea e), e 494º, alínea f), do CPC.”

Entendemos do mesmo modo.
O tribunal a quo não fez esta notificação, pois a notificação efectuada a fls.39 e 40 dos autos, onde 

se determinou: “Notifique os AA para em 10 dias se pronunciarem, querendo, sobre a ilegalidade da 
sua coligação e requererem o que tiverem por conveniente a esse respeito” não está de acordo com os 
requisitos atrás referidos.

Assim sendo e não obstante o não provimento do recurso quanto à admissão de coligação deve 
o mesmo obter provimento quanto à revogação da decisão recorrida para ser efectuada a notificação a 
que se refere o artº 31 -A do CPC.

4 -DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes de 1ª Instância em conceder parcial provimento ao recurso, re-

vogando a decisão recorrida e determinando a baixa dos autos à 1ª instância para prosseguirem os seus 
trâmites nos termos dos artºs 30º, 31º -A e 265º n.º 2 do CPC.

Custas a cargo dos recorrentes pelo decaimento parcial que se fixam em 2 UCS.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

IRC. Custo fiscal. Empréstimo Bancário. Imposto de selo. Relação de domínio.

Sumário:

À luz do artigo 23.º do CIRC, não devem ser considerados como fiscalmente relevantes 
os custos com juros e imposto de selo de empréstimos bancários contraídos pela 
impugnante, ainda que em seu prejuízo e não sejam estritamente necessários para 
a obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, sendo certo que entre a impug-
nante e as empresas beneficiárias existe uma relação de domínio total.

Processo n.º 171/11 -30.
Recorrente: Sirdoal — Empreendimentos e Gestão de Imóveis, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – RELATÓRIO
1. A Sociedade Sirdoal – Empreendimentos e Gestão de Imóveis, Ldª, com os sinais dos autos, 

recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 15 de 
Fevereiro de 2008, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida, contra a liquidação 
adicional de IRC referente ao ano de 2002, no montante de 76.782.14 €.

2. A recorrente termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
“I — A discordância da recorrente prende -se fundamentalmente com a consideração jurídica que 

o Tribunal a quo adoptou relativamente à noção de custo relevante para efeitos fiscais.
II — Uma vez que o Tribunal recorrido não considerou fiscalmente relevantes os “custos com 

juros de empréstimos bancários”, com fundamento no artigo 23º CIRC, por entender que os mesmos 
não eram necessários para a realização dos proveitos ou ganhos do contribuinte.

III — Acontece que, in casu, nos encontramos perante uma relação de grupo constituída por uma 
relação de domínio total (cfr. artigos 488º ss. CSC), uma vez que a impugnante é detida a 100% pela 
sociedade -mãe, “Penafort — Sociedade Gestora de Participações Sociais SA”.

IV — Ora, nas relações que se estabelecem entre as sociedades do grupo está presente uma es-
tratégia e uma lógica empresarial de “grupo”, i.é, uma estratégia de convergência e congregação de 
esforços mútuos com vista à maximização do lucro naquelas sociedades que pode justificar e justifica 
uma política comercial e económica pensada em termos de conjunto, a qual não pode ser perspectivada 
isolada e singularmente.
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V — Podendo mesmo, num grupo de sociedades, serem as sociedades filhas obrigadas a praticar 
actos que sejam, para ela, desvantajosos e até causadores de prejuízo, desde que os mesmos visem os 
interesses do ‘grupo” (cfr. artigo 503º, no 2 CSC aplicável ex vi artigo 491º CSC).

VI — Tendo sido desta regra e princípio basilar de uma relação de grupo, que na decisão ora em 
crise se fez tábua rasa.

VII — Desconsiderando -se igualmente que a decisão que justificou a reacção da administração 
fiscal e a liquidação ora em crise é inequivocamente uma correcta e boa decisão de gestão empresarial 
(atenta a “lógica de grupo”), uma vez que a operação em causa foi efectuada pela impugnante pela simples 
razão de ser ela quem estava em melhor situação (desde logo, porque dispunha de bens imóveis para 
dar em garantia — cfr. as actas juntas aos autos) para obter condições mais favoráveis (nomeadamente 
a nível da taxa de juro) nos empréstimos bancários que se tomava necessário contrair.

VIII — Não podendo, por ser manifestamente contrário aos mais elementares princípios de di-
reito societário, ser a Administração Fiscal a questionar o mérito (ou demérito) de tais actos sob pena 
de haver uma insuportável e intolerável ingerência por parte do Fisco na gestão das empresas (cfr., a 
este propósito, a explicitação que recentemente foi feita, entre nós, deste princípio basilar do direito 
societário através da consagração expressa da business judgemet rule no artigo 72º, n.º 2 CSC).

IX — Por outro lado, para que aqueles custos financeiros fossem aceites e relevados fiscalmente 
não se toma necessário — como se afirma na sentença recorrida — que a sociedade fizesse uso do 
regime especial de tributação dos grupos de sociedades previstos nos artigos 63º ss. CIRC.

X — Trata -se efectivamente de coisas distintas: uma coisa é o grupo (rectius, a sociedade domi-
nante) pretender ficar sujeita ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades; outra, abso-
lutamente distinta é saber se (apesar da sociedade dominante não ter optado por tal regime especial) 
as decisões tomadas e os custos suportados pelas sociedades do grupo (v.g., pelas sociedades filhas), 
ainda que em seu prejuízo e ainda que não sejam estritamente necessárias para a obtenção dos seus 
ganhos e proveitos individuais, deverão ser aceites e relevados fiscalmente.

XI — É manifesto que a resposta que resulta do nosso quadro legal societário tem que ser afirma-
tiva (conquanto aqueles actos tenham sido praticados, como sucedeu no caso concreto, tendo em vista o 
interesse do grupo societário), pelo que, em consequência, deverá ser corrigida a posição adoptada pela 
Administração Fiscal e revogada a sentença do Tribunal de 1a instância, mantendo -se a base tributável 
determinada pela impugnante na declaração por si apresentada.

XII — Finalmente, caso se entenda — como entendeu o Tribunal a quo —, o que, em todo o caso, 
não se concede, que aqueles custos com encargos financeiros não podem ser fiscalmente relevados pela 
aqui impugnante, há manifestamente in casu relações especiais entre a impugnante e as sociedades que 
beneficiaram dos financiamentos por ela concedidos.

XIII — Pelo que a haver correcções na matéria colectável da impugnante, tal deverá necessaria-
mente implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras empresas do grupo (cfr. artigo 58º, 
n.º 11 CIRC), o que deverá ser judicialmente declarado.

XIV — Ao assim não decidir, a douta decisão do Tribunal a quo violou, entre outras, as normas dos 
artigos, as normas dos artigo 23º e 63º e 64º CIRC, bem como as normas dos artigos 72º e 503º CSC.”

3. A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
4. Tendo o recurso sido interposto no TCA Norte, este veio por Acórdão datado de 10/12/2010, a 

fls. 131 e seguintes dos autos, a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, 
com o fundamento que o recurso versa por exclusivo matéria de direito, declarando competente este STA.

5. Remetidos os autos a este Tribunal, foram com vista ao MP, o qual não emitiu parecer.
6. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
“1. A Administração Fiscal, no âmbito de acção de inspecção, procedeu a correcções aritméticas, 

as quais deram origem a liquidação adicional de IRC;
2. A Impugnante, foi notificada da liquidação adicional n.º 2005 8310006609 de IRC relativo 

ao ano de 2002, no valor de 76 782.14 €, cuja data limite de pagamento voluntário terminava no dia 
15.06.2005;

3. Do relatório da inspecção, datado de 21.04.2005, e com relevância para o caso consta de fls. 20 
a 44 do Processo Administrativo apenso, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

4. A Impugnante tem por objecto social a compra e venda de bens imobiliários e está enquadrada 
no regime geral para efeitos de determinação do lucro tributável;

5. A Impugnante é uma sociedade anónima, com capital social de 1 247 500€, sendo detido pela 
sociedade Penafort — Sociedade Gestora de Participação Sociais, S.A.;
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6. A Impugnante insere -se num grupo de empresas, da quais fazem parte Penafort — Industrias 
Têxteis e Gráficas, S.A. que são detidos a 100% pela Penafort — Sociedade Gestora de Participação 
Sociais, S.A..;

7. No decurso da inspecção foi detectado que a Impugnante contabilizou no exercício de 2002, 
como custo fiscal, os encargos financeiros (luras e imposto de seio) relacionados com a obtenção de 
crédito junto de instituições financeiras, no valor de 15 296.61 €;

8. Os encargos financeiros são derivados de juros e impostos de selo incidente sobre os financia-
mentos às Penafort — Industrias Têxteis e Gráficas, S.A. e Penafort — Sociedade Gestora de Partici-
pação Sociais, S.A..;

9. A Administração Fiscal procedeu à correcção da matéria colectável em sede de IRC do exercício 
de 2002, no valor de 217 706.74 €;

10. Em 28.07.2005, a lmpugnante reclamou graciosamente, a qual por despacho de 12.09.2006 
veio a se indeferida;

11. Em 28.09.2006 a Impugnante apresentou a presente impugnação judicial.”
2. DE DIREITO
2.1. Da questão a apreciar e decidir e delimitação do objecto do recurso
A recorrente deduziu impugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, tendo 

por objecto a liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 2002, com fundamento em erro de 
qualificação e quantificação dos factos tributários, alegando, entre o mais, que:

A Impugnante insere -se num grupo de empresas, dos quais fazem parte, entre outras, como socie-
dades filhas, a Impugnante e a sociedade “Penafort -Indústrias Têxteis e Gráficas SA”, que são detidas 
a 100% pela Sociedade -mãe, “Penafort -Sociedade Gestora de Participações Sociais SA”, sendo que 
existe uma relação de grupo, constituído por uma relação de domínio total e que as decisões de gestão 
são tomadas tendo em conta essa realidade e o benefício “global” do conjunto das diferentes empresas 
que constituem o grupo.

Mais alegou que a Inspecção Tributária desconsiderou custos com juros de empréstimos bancá-
rios, que se destinaram ao financiamento as outras sociedades do “grupo” Penafort -Sociedade Gestora 
de Participações Sociais, SA., e “Penafort -Indústrias Têxteis e Gráficas SA., mas sem razão, uma vez 
que os encargos financeiros foram efectivamente suportados pela Impugnante e estão devidamente 
contabilizados porque se destinaram a ser utilizados em benefício de outras sociedades.

Por último, alegou ainda que caso não se entendessem os custos como encargos financeiros sem-
pre haveria que ter em conta as relações especiais existentes entre a impugnante e as sociedades que 
beneficiaram do financiamento por elas concedido.

Por sentença proferida, em 15/02/2008, a Mª Juíza “a quo” julgou a impugnação judicial impro-
cedente, ponderando, entre o mais, que:

“A questão levantada pela Impugnante reconduz -se a saber se os encargos financeiros, con-
tabilizados em 2002, correspondem a efectivos custos da actividade económica desenvolvida pela 
Impugnante”;

“Os encargos financeiros são derivados de juros e imposto de selo incidentes sobre os financia-
mentos”;

“A lei não proíbe que seja a empresa Impugnante a assumir os compromissos em função do grupo 
de empresas, se assim o entender por uma questão de gestão comercial. No entanto, se o fizer, deverá 
relevar as operações na contabilidade”.

“No caso em análise, tal não aconteceu, pois a Impugnante não relevou contabilisticamente a 
totalidade das operações, por não ter debitado às empresas beneficiárias os respectivos encargos deri-
vados do empréstimo”.

“Da conjugação dos artigos 17º e 23º, alínea c), ambos do CIRC resulta provado como custos 
do exercício de 2002, o valor supra referido, e pago pela Impugnante, para financiar outra empresa de 
grupo não são custos indispensáveis pois em nada contribuiriam para a realização de proveitos”.

“Por fim e no que concerne às relações especiais, entre a Impugnante e as sociedades que bene-
ficiaram do financiamento por ela concedido entende que havendo correcções à Impugnante implicará 
correcções à matéria colectável das outras”.

“Da interpretação do art. 58º do CIRC resulta que as relações especiais têm de ser declaradas 
na declaração anual de informação contabilística e fiscal, as quais deverão identificar as entidades e 
obedecer aos demais requisitos previstos no n.º 67 do citado artigo”.

“Competia à Impugnante provar a sua existência de tais relações especiais o que não fazendo, tal 
situação cai fora do âmbito do objecto do processo”.

Vem o presente recurso interposto contra esta sentença, argumentando a recorrente, em suma, que, 
estando em causa uma relação de grupo constituída por uma relação de domínio total, a decisão tem 
de ser encarada na lógica empresarial de “grupo”, isto é, numa estratégia de convergência e congre-
gação de esforços mútuos com vista à maximização do lucro naquelas sociedades que pode justificar 
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e justifica uma política comercial e económica pensada em termos de conjunto, a qual não pode ser 
perspectivada isolada e singularmente.

Finalmente, nas conclusões XII e XIII, alega a recorrente que a haver correcções na matéria 
colectável da impugnante tal deveria implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras 
empresas do grupo (art. 58º, n.º 11, do CIRC), por haver in casu relações especiais entre a impugnante 
e as sociedades que beneficiaram dos financiamentos por ela concedidos.

Ora, sobre esta questão o Tribunal recorrido ponderou que “Competia à Impugnante provar a sua exis-
tência de tais relações especiais o que não fazendo, tal situação cai fora do âmbito do objecto do processo”.

Segundo o art. 58º, n.º 7, do CIRC “o sujeito passivo deve indicar, na declaração anual de in-
formação contabilística e fiscal a que se refere o art. 113º, a existência ou inexistência, no exercício a 
que aquela respeita, de operações com entidades com as quais está em situação de relações especiais, 
devendo ainda no caso de declarar a sua existência; a) identificar as entidades em causa; b) identificar 
e declarar o montante das operações com cada uma; c) Declarar se organizou, ao tempo em que as 
operações tiveram lugar, e mantém, a documentação relativa aos preços de transferência praticados”.

Ora, na petição inicial, tal como agora em alegações, a impugnante limita -se a invocar em abstracto 
que “há manifestamente in casu relações especiais” (art. 56º da P.I.), sendo que do probatório nada 
se fixou quanto a esta matéria o que não vem questionado pela Recorrente, que também não ataca a 
sentença “a quo” na parte em que conclui que tal situação cai fora do âmbito do objecto do processo”.

Assim sendo, não tendo o Tribunal “a quo” formulado qualquer juízo ou emitido qualquer pro-
núncia sobre a questão, não pode também, agora, este Supremo Tribunal pronunciar -se sobre ela, já que 
e como é jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, “o recurso jurisdicional 
constitui um meio de impugnação da decisão judicial com vista à sua alteração ou anulação pelo tribu-
nal superior após reexame da matéria de facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, 
a um pedido de revisão da legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça. O 
recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou 
revogação, motivo por que não constitui forma de conhecer de questões novas, isto é, que não tenham 
sido oportunamente suscitadas perante o tribunal ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento 
oficioso”(1).

Deste modo, tratando -se de questão que o Tribunal recorrido considerou fora do objecto de re-
curso, o que não vem questionado, e não estando em causa questão de conhecimento oficioso, estas 
conclusões não podem, também e necessariamente, deixar de improceder.

Considerando o exposto e em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e 
âmbito do presente recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], 
o objecto do presente recurso consiste em saber se, à luz do art. 23º do CIRC, devem ou não ser consi-
derados como fiscalmente relevantes os custos com juros e imposto de selo de empréstimos bancários 
contraídos pela impugnante, ainda que em seu prejuízo e não sejam estritamente necessários para a 
obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, sendo certo que entre a impugnante e as empresas 
beneficiadas existe uma relação de domínio total.

2.3. Da análise do invocado erro de julgamento
No caso em apreço, resulta da factualidade dada como provada que a ora recorrente contabilizou, 

no exercício de 2002, como custo fiscal, os encargos financeiros com juros e imposto de selo, derivados 
da obtenção de financiamento bancário, com vista a fazer face a necessidades financeiras das empresas 
do grupo, sendo que a recorrente suportou na íntegra os referidos encargos, uma vez que não os debitou 
às sociedades beneficiárias.

A questão central está em saber se tais encargos podem relevar como custos fiscais, nos termos e 
para os efeitos do art. 23º do CIRC.

Assim recortada a questão verifica -se que a mesma já foi tratada por este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, em especial, no Acórdão de 20/05/2009 (2), proc n.º 01077/08. Como se trata de questão 
em tudo idêntica porque assente nos mesmos pressupostos de facto e de direito e uma vez que concor-
damos com o decidido no referido Acórdão limitar -nos -emos a remeter para o texto do mesmo, com 
as devidas adaptações, como se segue.

“O objecto do presente recurso consiste em saber, se à luz do art. 23º do CIRC, devem ou não 
ser considerados como fiscalmente relevantes os custos com juros e impostos de selo de empréstimos 
bancários contraídos pela impugnante, ainda que em seu prejuízo e não sejam estritamente necessá-
rios para a obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, sendo certo que entre a impugnante e as 
empresas beneficiadas existe uma relação de domínio total”.

Dispõe o predito normativo legal “Consideram -se custos ou perdas os que comprovadamente 
forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manuten-
ção da fonte produtora, nomeadamente os seguintes: …c) encargos de natureza financeira, como juros 
de capitais alheios aplicados na exploração, descontos, ágios, transferências, diferenças de câmbio, 
gastos com operações de crédito, cobrança de dívidas e emissão de acções, obrigações e outros títulos 
e prémios de reembolso…”.
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Daqui resulta que os custos ali previstos não podem deixar de respeitar, desde logo, à própria 
sociedade contribuinte.

Ou seja, para que determinada verba seja considerada custo daquela é necessário que a actividade 
respectiva seja por ela própria desenvolvida, que não por outras sociedades.

A não ser desta forma, como que podia ser imputada a uma sociedade o exercício da actividade 
de outra com a qual ela tivesse alguma relação.

As quantias controvertidas correspondem a juros de empréstimos bancários e imposto de selo 
contraídos pela recorrente e aplicados no financiamento gratuito de uma sociedade sua associada.

Tais verbas não estão, pois, directamente relacionadas com qualquer actividade do sujeito passivo 
inscrita no seu objecto social, que é empreendimentos e gestão de imóveis e não a gestão de participações 
sociais ou financiamento de sociedades de risco, nem sequer se reportam, ainda que indirectamente, 
à sua actividade.

Por outro lado, não se trata aqui de juros de capitais alheios aplicados na própria exploração, esses 
sim previstos como custos na alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do CIRC.

A mera possibilidade de poder vir a ter no futuro ganhos resultantes da aplicação desses capitais 
na sua associada não determina só por si que tais investimentos possam enquadrar -se no conceito de 
custos fiscais porque para isso era necessário que tais encargos fossem indispensáveis para a realização 
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora.

E tal indispensabilidade está longe, neste caso, de ter sido demonstrada.
Em conclusão, se dirá, pois, que as verbas em causa não constituem custos para efeitos fiscais”.
A reforçar a jurisprudência vazada no mencionado Acórdão, TOMÁS DE CASTRO TAVARES (3) 

pondera que “Numa análise do conteúdo do art. 23º CIRC isolam -se diversos requisitos que presidem 
à dedutibilidade fiscal dos custos empresariais: desde logo, como pressuposto básico, tem de existir 
um gasto económico, ou seja, a assunção como contrapartida da aquisição de um qualquer factor de 
produção. Depois, que a referida subtracção ao rendimento não se encontre precludida por uma expressa 
previsão legal. Em terceiro lugar, certas exigências formais determinam uma idónea comprovação das 
componentes negativas do rendimento. Por fim, intima -se uma relação de causalidade (indispensabili-
dade) entre os encargos e os proveitos ou em face da manutenção da fonte produtora” (4).

Mais concretamente sobre o critério da indispensabilidade, o mesmo Autor refere que “O gasto 
imprescindível equivale a todo o custo realizado em ordem à obtenção dos ingressos e que represente 
um decaimento económico para a empresa. Em regra, portanto, a dedutibilidade fiscal do custo depende, 
apenas, de uma relação causal e justificada com a actividade produtiva da empresa” (5).

Por outro lado, referindo -se à aplicação daquele conceito nas relações intra -grupo, aquele Autor 
considera que fora da aplicação do regime especial da tributação pelo lucro consolidado, “onde o interesse 
do grupo assume uma intensidade tal que acaba por se abdicar, por completo, da indagação da eventual 
existência de um interesse próprio de cada uma das sociedades intervenientes”, nas demais relações 
internas não se prescinde da capacidade pessoal de cada uma das sociedades. A utilidade para o grupo 
–repisa -se – não aniquila o interesse dos respectivos intervenientes. A autonomia jurídica reclama um 
benefício pessoal e egoísta de cada ente, com uma densidade equiparável, em abstracto, às situações 
de ausência de integração no mesmo grupo.”

Por sua vez, RUI MORAIS (6), embora defendendo que a aceitação fiscal do custo não pode ser 
referida à natureza do encargo, mas sim às circunstâncias em que o mesmo ocorreu, conclui que “Se a 
assunção do encargo que origina o custo presidiu uma genuína motivação empresarial – o entendimento 
dos sócios e/ou gestores da sociedade, os únicos a quem cabe decidir do interesse social  -, o custo é 
indispensável. Quando se deva concluir que o encargo foi determinado por outras motivações (interesse 
pessoal dos sócios, administradores, credores, outras sociedades do mesmo grupo, parceiros comercias, 
etc.), então tal custo não deve ser havido por indispensável.

Ora, também por aplicação desta doutrina, como no caso em apreço o custo em causa derivou de 
empréstimos a outras sociedades do grupo, estaria afastado do âmbito normativo do art. 23º do CIRC.

Em face do exposto, deve o presente recurso improceder, mantendo -se a sentença recorrida.
III - DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão — Lino Ribeiro.

(1) Cfr. o Acórdão do STA, de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, proc n.º 028/05.

(2) (Cfr. no mesmo sentido, os Acórdãos do STA de 7/2/07, rec. n.º 1046/05, e de 10/7/02, rec. n.º 246/02.)
(3) (Cfr. “Da relação de dependência entre a contabilidade e o direito fiscal na determinação do rendimento tributável 

das pessoas colectivas: algumas reflexões ao nível dos custos”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 396, 1999, p.113.)
(4) (No mesmo sentido, ANTÓNIO MOURA PORTUGAL pondera que “Os custos indispensáveis equivalem, assim, 

aos gastos contraídos no interesse da empresa. A dedutibilidade fiscal do custo deve depender apenas de uma relação justifi-
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cada com a actividade produtiva da empresa e esta indispensabilidade verifica -se “sempre que – por funcionamento da teoria 
da especialidade das pessoas colectivas  - as operações societárias se insiram na sua capacidade, por subsunção ao respectivo 
escopo societário e, em especial, desde que se conectem com a obtenção de lucro ainda que de forma indirecta ou mediata.” 
(cfr. A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 116).)

(5) (Cfr. ob. cit., p. 136.)
(6) (Cfr. Apontamentos IRC, Almedina, Coimbra, 2007, p. 87.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não é um recurso 
normal de revista, devendo funcionar apenas «como uma válvula de segurança 
do sistema».

 II — Não é de admitir o recurso de revista excepcional relativamente à questão da vio-
lação dos princípios da capacidade contributiva e igualdade fiscal se a sua análise 
exige a prévia indagação e fixação de factualidade que não foi apurado nem fixado 
pelas instâncias — o concreto valor de mercado dos imóveis avaliados — atento 
o disposto no artigo 150.º, n.os 3 e 4 do CPTA.

 III — A questão da suficiência da fundamentação do acto de avaliação de prédios urbanos 
não se mostra eivada de dificuldades interpretativas incomuns nem se insere num 
enquadramento normativo especialmente complexo, assim como não revela especial 
capacidade de repercussão social na medida em que a sua apreciação envolve 
uma componente factual específica e individualizada, que tem de ser ponderada 
face ao concreto teor do suporte formal fundamentador do acto, essencialmente 
mutável de caso para caso, não tendo, por isso, relevância jurídica ou social de 
importância fundamental.

 IV — Não se justifica a admissão de recurso excepcional de revista para melhor aplicação 
e uniformização do direito quando a questão colocada tem obtido uma resposta 
pacífica e uniforme na actual jurisprudência do STA e a mesma se encontra referida 
e acolhida no acórdão recorrido.

Processo n.º 182/12 -30.
Recorrente: Espaço Três Mil e Trinta — Sociedade Imobliária, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ESPAÇO TRÊS MIL E TRINTA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA., com os demais si-
nais dos autos, veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do 
CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, a fls. 140 e segs., que negou 
provimento ao recurso jurisdicional interposto da decisão do TAF de Almada que julgou improcedente 
a impugnação judicial deduzida contra os actos de segunda avaliação de nove prédios urbanos sitos na 
freguesia do Barreiro, no montante global de € 14.624.900,00.

1.1. As alegações do recurso mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1º. A apreciação das questões residem em aferir se o acto avaliativo de prédio urbano que omita a 

informação sobre as razões que conduziram à fixação de um coeficiente de localização e não de outro, 
bem como à aplicação de uma percentagem e não de outra, para efeitos de determinação do valor da 
área de implantação, se encontra devidamente fundamentado.

2º. E se sendo os prédios urbanos avaliados em valores manifestamente superiores aos valores 
pelos quais vieram a ser vendidos no mercado, podem tais avaliações prevalecer ou se, pelo contrário, 
devem ser anuladas, revestem manifesta importância fundamental, afigurando -se ainda claramente 
necessária a admissão do presente recurso para uma melhor aplicação do direito, conforme explanado 
nos pontos I a IX das presentes alegações.
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3º. O douto Acórdão recorrido ao considerar como fundamentados os actos de avaliação na ori-
gem da impugnação judicial, preconizou uma incorrecta aplicação das normas jurídicas aplicáveis, 
padecendo de erro de julgamento.

4º. Na perspectiva da recorrente, na senda de recente jurisprudência do STA, “…nos termos a que 
se refere o n.º 3 do art. 42.º do CIMI, para que os actos se considerassem fundamentados seria necessário 
que do conjunto formado pelo próprio acto e pela informação contida na proposta resultassem expli-
citadas as razões pelas quais foi fixado o coeficiente de localização de 1,80 e não qualquer outro…”

5º. “Não tendo sido fornecida ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) 
informação sobre as razões que conduziram a fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os 
actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação” (Acórdão do STA de 
10 -03 -2011, proferido no Recurso n.º 0862/10).

6º. Assim, não tendo sido fornecida à ora recorrente, informação sobre as razões que conduziram à 
fixação do coeficiente de 1,70 e não doutro e de uma percentagem de 30%, para efeitos de determinação 
do valor da área de implantação e não de outra, tem de se concluir, que os actos de avaliação padecem 
do vício de falta de fundamentação, pelo que o douto Acórdão recorrido não pode em consequência, 
permanecer na ordem jurídica.

7º. Acresce que, os nove prédios cujas avaliações se encontram na génese dos presentes autos 
foram vendidos por valores muito inferiores aos valores de avaliação (vide pontos 3 a 12 do probatório).

8º. De facto, os prédios foram avaliados na generalidade em valor cerca de 40% superior ao valor 
pelo qual foram vendidos, o qual é naturalmente o seu valor de mercado.

9º. Tendo sido no que respeita aos prédios de valor mais elevado, avaliados pelo dobro (prédio 
2895) e em mais do dobro (prédio 2896) do seu valor de mercado.

10º. Ainda que a avaliação vise encontrar o valor de mercado dos imóveis, verificando -se como 
aconteceu no presente caso, que os valores pelos quais os mesmos foram vendidos são manifestamente 
inferiores aos das avaliações,

11º. Resulta claro que às avaliações não podem permanecer, pois não atribuem prédios em causa 
o seu valor de mercado, mas um valor muito superior.

12º. Os princípios da igualdade fiscal e da capacidade contributiva impõem que a ora recorrida 
apenas possa ser tributada pela força económica que detém, pelo que as avaliações impugnadas, por 
terem conduzido a valores patrimoniais muito superiores aos reais não podiam, nem podem imperar.

13º. Assim, também pelo ora exposto, o douto Acórdão recorrido padece de erro de julgamento, 
não podendo em consequência, permanecer na ordem jurídica.

Termos em que, atentos os factos e fundamentos expedidos, nos melhores de direito e sempre com 
o douto suprimento V. Exas., deve o presente recurso ser admitido e julgado procedente por provado, 
revogado o douto Acórdão do Tribunal “a quo” e, em consequência, anuladas as avaliações na origem 
da impugnação, com todas as consequências legais daí advindas.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para defender que o recurso não deve ser admitido, 
por falta de verificação dos pressupostos contidos no art. 150.º do CPTA, e para o caso de assim não 
se entender, defendeu que sempre deveria ser negado provimento ao recurso.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público não se pronunciou sobre o mérito do recurso 
«porque a relação jurídico -material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais 
dos cidadãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens 
referidos no art.9º nº2 CPTA (art. 146º nº1 CPTA 2ºsegmento).»

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica e consolidada nesta 
Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, é admissível no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, «das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito», competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito. Razão por que a jurisprudência do STA tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos pelo STA sobre a 
matéria, que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica ou social verificar -se -á, designa-
damente, quando a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade 
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das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da 
necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, bem como nas situações 
em que esteja em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social ou da controvérsia 
relativamente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso 
concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, admissão da revista para melhor aplicação do direito há -de resultar da capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, isto é, da possibilidade 
de repetição, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização 
do direito. Pelo que terá lugar, designadamente, quando, em face das características do caso concreto, 
revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracteri-
zada, passível de se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada 
ou juridicamente insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar 
divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos 
litígios, assim fazendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão 
de regulação do sistema.

Deste modo, e como se deixou referido no Acórdão proferido por esta Secção em 30/5/2007, no 
Recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no 
campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos 
e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excep-
cional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância 
fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito”.

No caso vertente, as questões colocadas e decididas no acórdão recorrido, cuja reapreciação a 
Recorrente pretende com este recurso, consistem em saber se os elementos constantes do termo de 
avaliação são ou não bastantes para que esse acto avaliativo se considere fundamentado no que toca à 
fixação do coeficiente de localização e percentagem de área de implantação, e, por outro lado, se foram 
ou não tomados em conta os preços de mercado correntes na zona em que os prédios se inserem, dada 
a invocação, pela Impugnante, da violação dos princípios da capacidade contributiva e da igualdade 
fiscal, baseado na alegação de que os imóveis foram vendidos por valores muito inferiores aos valores 
de avaliação e que, por isso, as avaliações são ilegais por não atribuírem aos prédios o seu valor de 
mercado.

Ora, desde logo, quanto a esta segunda questão, há que convir que a sua apreciação exige a pré-
via indagação do concreto valor de mercado dos imóveis avaliados, que não foi apurado nem fixado 
pelas instâncias, colocando -se, assim, em causa o julgamento da matéria de facto ali efectuado, com a 
necessidade de emissão de um juízo de facto sobre esse valor de mercado para a apreciação e decisão 
da questão da violação dos apontados princípios constitucionais. O que, porém, exorbita dos poderes 
de cognição desse STA, como tribunal de revista, conforme decorre expressamente do disposto no 
artigo 150.º, ns.º 3 e 4 do CPTA, nos termos do qual «Aos factos materiais fixados pelo tribunal recor-
rido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado» e «O erro na 
apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo 
havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência 
do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».

Quanto ao demais, isto é, à suficiência ou insuficiência da fundamentação do acto avaliativo, 
trata -se de questão que não se mostra eivada de dificuldades interpretativas incomuns nem se insere 
num enquadramento normativo especialmente complexo. E tal questão também não revela especial 
capacidade de repercussão social nem se pode afirmar que a utilidade da sua decisão extravase os li-
mites do caso concreto, na medida em que a sua apreciação envolve sempre uma componente factual 
específica, que tem de ser ponderada face ao teor concreto do suporte formal fundamentador do acto, 
essencialmente mutável de caso para caso. Ou seja, a análise e resolução da questão da fundamentação 
do acto não se mostra eivada de dificuldades interpretativas incomuns nem contende com interesses 
especialmente importantes da comunidade, não tendo, a nosso ver, relevância jurídica ou social de 
importância fundamental.

E também não se pode afirmar que a sua admissão do recurso é claramente necessária para uma 
melhor aplicação e uniformização do direito, porque a questão de saber qual o concreto grau de funda-
mentação exigível na aplicação do coeficiente de localização e percentagem de área de implantação tem 
obtido uma resposta pacífica e uniforme na actual jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, 
que se encontra, aliás, referida e acolhida no acórdão recorrido, pelo que não se justifica a intervenção 
deste Tribunal no caso em concreto, já que não serviria para orientar os tribunais inferiores e definir a 
solução que deve ser dada à questão.
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Dito de outro modo, a admissão do recurso não é necessária para uma melhor aplicação do direito 
porque a jurisprudência seguida pelas instâncias segue a orientação jurisprudencial actualmente pacífica 
neste Tribunal Superior  - segundo a qual se deve considerar suficientemente fundamentado o acto de 
fixação do valor patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização 
do prédio avaliado, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da 
percentagem e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal 
permitir compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores  - conforme 
se pode ver pela leitura do acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 2/05/2012, no proc. 
n.º 0307/11, e dos seguintes acórdãos da Secção: de 16/05/2012, no proc. n.º 0278/12; de 26/04/2012, 
no proc. n.º 01098/11; de 7/03/2012, no proc. n.º 01100/11; de 17/03/2011, no proc. n.º 0964/10; de 
22/06/2011, no proc. n.º 0382/11; de 6/07/2011, no proc. n.º 0307/11; de 10/03/2011, no proc. n.º 0862/11; 
de 14/12/2011, no proc. n.º 0728/11; de 28/09/2011, no proc. n.º 0188/11; de 19/10/2011, no proc. 
n.º 0579/11; de 23/11/2011, no proc. n.º 0515/11; de 7/12/2011, no proc. n.º 0948/11; de 25/5/2011, no 
proc. n.º 239/11; de 6/10/2010, no proc. n.º 510/10; de 7 -09 -2011, proc. nº0157/11 e de 1/07/2009, no 
proc. n.º 0239/09 (1).

Deste modo, perante os pressupostos de admissão do recurso previstos no art. 150º do CPTA e 
a orientação jurisprudencial atrás enunciada, entendemos que não se justifica a admissão da revista.

3. Nestes termos e pelas razões expostas, acorda -se em não admitir a revista.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves.

(1) (Sendo o único acórdão em sentido contrário aquele que a Recorrente invoca, proferido pelo STA em 10/03/2011, 
no proc. n.º 0862/10.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

O recurso de revista previsto no artigo 150º do CPTA é admissível no âmbito do con-
tencioso tributário.

Atenta a natureza excepcional desse recurso (quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito), não se verificam tais pressupostos se a questão 
suscitada se reconduz à de apreciar se, perante a factualidade provada (celebração 
de um contrato promessa de compra e venda, posterior resolução desse contrato 
promessa e posterior outorga de procuração irrevogável a favor da impugnante para 
celebração da escritura de compra e venda) se pode concluir que existiu posse ou 
fruição do imóvel, que integre o conceito de usufruição de bens a que se refere o 
segmento final do n.º 2 do § 1 do artigo 2.º do CSisa.

Processo n.º 304/12 -30.
Recorrente: Sociedade de Construções Paquete & Duarte, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Sociedade de Construções Paquete & Duarte, Lda., com os demais sinais dos autos, vem 

interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido 
pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 10/1/2012, no recurso que aí correu termos sob o 
n.º 03197/09.
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1.2. A recorrente alega o seguinte:
«… tendo sido notificada do douto Acórdão de 10 de Janeiro de 2012, que decide em sentido 

contrário da Sentença de 1ª instância, estribando -se precisamente na mesma factualidade assente, com 
o mesmo não se podendo conformar, vem dele interpor Recurso Ordinário ou, em todo o caso, Excep-
cional, nos termos do disposto no artigo 150º do C.P.T.A., aplicável por remissão do artigo 2º alínea c) 
do C.P.P.T., para a Veneranda Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

E porque está em tempo e tem legitimidade, requer a sua admissão.
Para o caso de apenas ser admissível recurso Excepcional de Revista, a Recorrente desde já alega 

que está em causa a apreciação de uma questão de relevância jurídica fundamental e, bem assim, a 
admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Já que,
A correcta interpretação a dar ao teor do artigo 2º, n.º 1 do Código do Imposto Municipal da Sisa e 

do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISSD) é uma questão de relevância jurídica fundamental.
Importa designadamente esclarecer o conceito de transmissão de propriedade imobiliária, que cons-

titui o âmago do regime de incidência de SISA no domínio do CIMSISSD, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 41969, de 24 de Novembro de 1958 e entretanto revogado com efeitos a 1 de Janeiro de 2004.

Ora,
A referida norma legal constitui um comando jurídico de incidência fiscal, pelo que o seu âmbito 

e abrangência constitui inelutavelmente uma questão jurídica fundamental, num Estado de Direito 
baseado no princípio da tipicidade fiscal de cariz constitucional.

Por outro lado,
Não pode ser escamoteado que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, depois de seleccio-

nada a matéria de facto pertinente e assente, julgou procedente a acção impugnatória, estribando -se 
precisamente naqueles factos e na Lei aplicável. E que este douto Tribunal Central Administrativo 
Sul, com a mesma matéria de facto seleccionada e assente na 1ª instância e com base na mesma Lei 
aplicável, decidiu diametralmente ao contrário, julgando procedente o recurso da Fazenda Pública e 
consequentemente improcedente a acção impugnatória.

Afigura -se, pois, que a admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

A reapreciação dos factos assentes na 1ª instância e a reponderação da interpretação divergente 
que sobre eles foi efectuada por ambas as instâncias, constitui claramente um imperativo necessário 
para o desfecho dos autos segundo a melhor aplicação do direito, concorrendo para a criação do sen-
timento de Justiça.

Assim não se entendendo e sem conceder, o Recorrente, nos termos do disposto no artigo 669º 
n.º 2 alíneas a) e b) do C.P.C., aplicáveis ex vi do disposto no artigo 1º alínea e) do C.P.P.T., vem re-
querer a reforma do douto Acórdão, porquanto ocorreu manifesto lapso na qualificação jurídica dos 
factos, ademais constando do processo documento que constitui prova plena e que, por si só, implica 
uma decisão diversa da proferida.

(…)
Termos em que, deve o recurso ordinário ou excepcional ser admitido, apresentando a Recorrente 

as suas alegações no prazo de 15 dias contados da notificação do despacho que o admitir ou, assim não 
se entendendo, deve o douto Acórdão ser reformado, nos termos e com os fundamentos invocados.»

1.3. A recorrida Fazenda Pública apresentou contra -alegações, pela forma seguinte:
I) A recorrente não preenche os pressupostos do n.º 1 do art. 150º do CPTA, que permitem lançar 

mão deste tipo de recurso.
II) Na verdade, como se deliberou no Ac. do STA, 2ª Secção, de 21/05/08, rec. n.º 128/08, no caso 

do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA:
“Estamos patentemente perante um recurso excepcional, admitido relativamente a questões de 

importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social, ou então, quando seja claramente ne-
cessário para melhorara aplicação de direito.”

III) Isto porque, diz -se também naquele Acórdão: “Como se escreveu na Exposição de Motivos 
do CPTA, estamos perante um recurso «relativo a matérias que pela sua relevância jurídica ou social, 
se revelem de importância fundamental ou em que a admissão de recurso seja necessária para uma me-
lhor aplicação do direito... Afigura -se útil que, em matérias da maior importância, o Supremo Tribunal 
Administrativo possa ter uma intervenção que, mais do que decidir directamente um grande número 
de casos, possa servir para orientar os tribunais inferiores, definindo o sentido que deve presidir à 
respectiva jurisprudência em questões que, independentemente de alçada, considere mais importantes. 
Não se pretende generalizar o uso da revista... Ao Supremo Tribunal Administrativo caberá dosear a sua 
intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema.»

IV) Antes de mais cumpre referir que as alegações de recurso apresentadas pela ora recorrente 
não respeitam os requisitos formais do art. 150º do CPTA, por esta não conter qualquer alegação, mas 
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somente uma invocação genérica, sobre a relevância jurídica ou social da questão que se pretende ver 
apreciada ou sobre a necessidade de existir, no caso em concreto, uma melhor aplicação do direito.

V) Não sendo de forma alguma claro qual seja a questão jurídica, em concreto, que a ora recorrente 
pretende venha a ser seja objecto do presente recurso de revista. A invocada correcta interpretação do 
art. 2º, n.º 2 do CIMSISSD é, só por si, muito genérica, pelo que, sem qualquer tipo de concretização, 
não pode ser objecto de pronúncia pelo Tribunal “ad quem”, no presente recurso de revista.

VI) Por outro lado, ainda que assim não se entenda, também as referidas alegações não são muito 
claras, dado que, o que a ora recorrente parece pretender é uma reforma do Acórdão proferido pelo 
Tribunal “a quo” questionando a qualificação jurídica dos factos que foram dados como provados 
alegando que consta do processo “documento que constitui prova plena e que, por si só, implica uma 
decisão diversa da proferida”.

VII) Contudo, tal pedido de reforma só pode ser arguida perante o tribunal que proferiu a sentença 
se esta não admitir recurso ordinário, no entanto, tendo em conta a jurisprudência constante do Ac. do 
STA, de 13/07/11, proc. n.º 0370/11, o recurso de revista não pode ser utilizado, dado o seu carácter 
excepcional, como arguição de nulidades da sentença recorrida, não devendo, de igual modo, servir 
para pedir a reforma do Acórdão recorrido.

VIII) Finalmente, também não pode o recurso de revista ser utilizado para se invocar erro na 
apreciação da prova e na fixação dos factos materiais da causa, cfr. n.º 4 do art. 150º do CPTA.

IX) De facto, a única questão que a ora recorrente pretende que seja apreciada em recurso de 
revista é a de saber se existiu, ou não, posse ou fruição de um imóvel face aos factos por si invocados 
e questionados de ter celebrado um contrato promessa de compra e venda, de ter ocorrido uma revoga-
ção desse contrato promessa e uma posterior outorga de uma procuração irrevogável a seu favor para 
celebração da escritura de compra e venda.

X) Donde, a admissão do presente recurso também não contribui para uma melhor aplicação 
e uniformização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma qualquer 
questão jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros, tendo em conta os 
factos concretos que a recorrente invocou como possíveis de preencher aqueles pressupostos e que, 
como é evidente, só a ela dizem respeito, não sendo crível que os mesmos se repitam num número 
indeterminado de casos futuros.

XI) Pelo que, deve -se concluir pela inverificação, “in casu”, dos pressupostos do art. 150º do 
CPTA e, consequentemente, não ser admitido o recurso.

Ainda que assim não se entenda, sem conceder:
XII) O tribunal “a quo” deliberou, bem, quando concedeu provimento ao recurso da Fazenda 

Pública e julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
XIII) Na verdade, o Acórdão ora recorrido fez uma correcta interpretação e aplicação aos factos 

do art. 2º do CIMSISSD ao ter deliberado e passamos a citar: “Nos termos do disposto no corpo do 
art. 2º, do C.I.M.S.I.S.S.D., a sisa tem por objecto, conforme mencionado supra, as transmissões, a título 
oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, incidentes sobre bens imóveis, 
explicitando -se no seu § 1, n.º 2, além do mais, que se consideram, para esse efeito, transmissões de 
propriedade imobiliária as promessas de compra e venda de bens imóveis logo que verificada a tradição 
para o promitente -comprador ou quando este esteja usufruindo os bens. Esta previsão normativa abrange, 
notoriamente, os casos em que se verifica a utilização dos bens pelo promitente -comprador seguida 
a contrato promessa pelo que aquela deve ser equiparada à própria transmissão desses bens e a “ratio 
legis” é a de fazer operar a tributação no momento que, de facto, gera o rendimento acrescido para o 
adquirente, independentemente dos efeitos jurídico -civis e da altura concreta em que estes se produzem”.

XIV) Ora, no caso em concreto, foi dado como provado que a ora recorrente passou a deter a posse 
do imóvel ou, como se diz, no Acórdão recorrido, “pelo menos, foi -lhe conferida a possibilidade de a 
exercer, assim se devendo concluir que tal situação se encontra abrangida pelo âmbito de incidência da 
sisa nos termos do preceito em análise (cfr. parte final do art. 2º § 1, n.º 2, do C.I.M.S.I.S.S.D.);

XV) Acresce que, como também bem se deliberou no Acórdão ora recorrido, a resolução do 
contrato  - promessa por alteração das circunstâncias contratuais ou da não verificação das condições 
em que assentou a formação da vontade negocial “não pode discutir -se em processo de impugnação 
judicial e não pode ser oposto à A. Fiscal, pois se situa nas relações internas entre os promitentes, não 
afectando a existência de facto tributário cuja incidência material se liga à tradição.”

XVI) Donde, o Acórdão ora recorrido aplicou, e bem, o direito ao caso em concreto.
Termina pedindo que não seja admitido o presente recurso, por falta de verificação dos pressupostos 

do art. 150º do CPTA, ou, caso assim não se entenda, seja negado provimento ao presente recurso de 
revista e, em consequência, seja mantido o acórdão recorrido.

1.4. O MP emite Parecer, no qual se pronuncia, no essencial, no sentido de que a intervenção do 
MP neste tipo de recursos, em sede de apreciação de fundo, só se encontra prevista na notificação a 
que alude o art. 146º, n.º 1 do CPTA.
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1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Em 27/5/1999, foi celebrado um contrato -promessa de compra e venda entre Joaquim Marques 

Ribeiro e João Rodrigues Cardoso, que aqui se dá por reproduzido, do qual consta que o 1º Outorgante 
promete vender o lote de terreno para construção sob o n.º 1973, sito em Casal de Cambra, Belas (cfr. 
documento junto a fls. 69 e 70 do processo de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

2  - Em 4/10/1999, foi lavrado o contrato -promessa de compra e venda entre João Rodrigues 
Cardoso, que promete vender à “Sociedade de Construções Paquete & Duarte, Lda.”, o lote de terreno 
mencionado no n.º 1, que aqui se dá por reproduzido, tendo sido convencionado a entrega de uma parte 
do preço na data de assinatura do mesmo, outros pagamentos parciais, e restante pagamento do preço no 
acto de escritura, mais tendo sido aditado um reforço do sinal entregue em 29/11/1999 (cfr. documentos 
juntos a fls. 103 a 105 do processo administrativo apenso aos presentes autos);

3  - Em 3/12/1999, por instrumento lavrado no 6º C.N.Lisboa, o proprietário do imóvel identificado 
no n.º 1, Joaquim Marques Ribeiro, constituiu seus bastantes procuradores os sócios da sociedade “Go-
mes & Raposo, Sociedade de Construções, Lda.” a quem concede os necessários poderes para vender o 
referido prédio, e sendo irrevogável, por ter sido conferida também no interesse dos mandatários (cfr. 
documento junto a fls. 71 e 72 do processo de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

4  - Em 1/3/2001, António Fernandes Nunes apresentou no Departamento de Urbanismo da 
C.M.Sintra, requerimento a solicitar o licenciamento de obras de construção no lote referido no n.º 1, 
tendo em 6/4/2001 apresentado um projecto de arquitectura para os mesmos fins e tendo sido aprovadas 
por aquele departamento, por despacho de 3/10/2001 (cfr. informação exarada a fls. 21 a 34 do processo 
de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

5  - Em 13/3/2002, foi lavrado o acordo entre o promitente -vendedor mencionado no n.º 2 e a socie-
dade impugnante, de revogação do contrato -promessa anteriormente celebrado e de devolução das quan-
tias pagas (cfr. documento junto a fls. 106 a 108 do processo administrativo apenso aos presentes autos);

6  - Em 16/9/2002, a sociedade impugnante pagou a sisa liquidada com base no conhecimento 
n.º 2605/2192, no montante de € 42.397,82, referente à compra a efectuar a Joaquim Marques Ribeiro, 
dos referidos lotes de terreno (cfr. conhecimento de sisa junto a fls. 5 do processo de reclamação gra-
ciosa apenso aos presentes autos);

7  - No processo de construção a correr termos na C. M. de Sintra, por transmissão da posição de 
requerente emitida por António Nunes, a “Sociedade de Construções Ribeiro, Gomes & Costa. Lda.”, 
solicitou a emissão de despacho para o levantamento de licença de construção (cfr. informação exarada 
a fls. 21 a 34 do processo de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

8  - Em 28/3/2003, a sociedade impugnante apresentou junto do serviço de finanças competente 
uma reclamação graciosa para efeitos do disposto no art. 152º, do C.I.M.S.I.S.S.D. (cfr. data de entrada 
aposta a fls. 2 do processo de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

9  - Em 10/4/2003, foi celebrado um acordo entre a impugnante e a sociedade “Gomes & Raposo, 
Sociedade de Construções, Lda.”, de reconhecimento de dívidas por parte desta última para com a 
sociedade impugnante, em resultado do referido contrato -promessa, e de cedência de créditos de que 
era detentora, designadamente sobre a “Sociedade de Construções Ribeiro, Gomes & Costa. Lda.”, cor-
respondente ao remanescente do preço devido por esta por aquisição dos mencionados lotes de terreno 
(cfr. documento junto a fls. 112 a 116 do processo administrativo apenso aos presentes autos);

10  - Por instrumentos outorgados em 10/4/2003, foi revogada a procuração mencionada no n.º 3 e 
emitida nova procuração irrevogável a favor da sociedade impugnante (cfr. documentos juntos a fls.77 
a 80 do processo de reclamação graciosa apenso aos presentes autos);

11  - Em 17/11/2004, a C. M. de Sintra emitiu o alvará de construção para as obras aprovadas para 
os referidos lotes de terreno (cfr. informação exarada a fls. 21 a 34 do processo de reclamação graciosa 
apenso aos presentes autos; processo de licenciamento de obras cuja cópia se encontra a fls.130 a 170 
do processo administrativo apenso aos presentes autos);

12  - Em 18/2/2005, os serviços tributários constataram que no local do terreno para construção 
existia uma obra em curso, com início provável em Janeiro desse ano, e que a construção pertencia à 
empresa “Ramos & Carvalheiro, Lda.”, que se propunha adquirir aquele terreno por escritura prevista 
para Maio/Junho desse ano (cfr. informação exarada a fls. 21 a 34 do processo de reclamação graciosa 
apenso aos presentes autos);

13  - Em 17/6/2005, a sociedade “Ramos & Carvalheiro, Lda.” paga a liquidação de I.M.T. refe-
rente ao prédio novo inscrito na matriz sob o art. U -P50 (cfr. cópia de escritura junta a fls.147 a 154 
do processo administrativo apenso aos presentes autos);

14  - Em 29/6/2005, por escritura pública, a sociedade impugnante, na qualidade de procuradora 
e em representação do mandante, vendeu à sociedade “Ramos & Carvalheiro, Lda.” o prédio mencio-
nado no n.º anterior, passando esta a ser titular da licença de construção (cfr. cópia de escritura junta a 
fls. 147 a 154 do processo administrativo apenso aos presentes autos).
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3. Como acima se disse, o presente recurso incide sobre o acórdão do TCAS, proferido em 
10/1/2012, constante de fls. 206 a 214, e vem interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.

O recurso foi mandado subir por despacho de 19/3/12 (fls. 251).
E como flui das respectivas alegações, a recorrente justifica a requerida revista para melhor apli-

cação do direito alegando que a correcta interpretação do n.º 1 do art. 2º do (revogado) Código da Sisa 
é uma questão de relevância jurídica fundamental, importando designadamente esclarecer o conceito 
de transmissão de propriedade imobiliária, que constitui o âmago do regime de incidência de sisa no 
domínio desse código.

4.1. Diga -se, em primeiro lugar, que apesar de a recorrente não ter formulado Conclusões nas 
respectivas alegações do recurso, não se nos afigura necessário ordenar a respectiva formulação, por 
as próprias alegações serem, para o efeito, totalmente compreensíveis.

4.2. E também há que referir, em segundo lugar, que apesar de a recorrente formular, nas alegações 
deste recurso, o pedido (subsidiário) de reforma do acórdão recorrido, invocando o disposto no art. 669º 
n.º 2 als. a) e b) do CPC, alegando manifesto lapso na qualificação jurídica dos factos, ademais cons-
tando do processo documento que constitui prova plena e que, por si só, implica uma decisão diversa 
da proferida, também não pode este STA, em sede deste recurso de revista excepcional, apreciar tal 
pedido de reforma, sendo que também só cabendo recurso (ordinário) da decisão é que será admissível 
proceder ao pedido de reforma na alegação do recurso.

4.3. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o presente recurso é ad-
missível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

Ora, interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste recurso.
Com efeito, como se escreve no acórdão de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tribunal também 

tem «acentuado repetidamente ― cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo, 
de 24/5/ 2005, rec. n.º 579/05 ― que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, “quer pela sua es-
trutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela 
nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso 
generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado 
de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos 
litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a permitir 
que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar 
os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal 
de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha 
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importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”. Cf. tudo o que vem de ser dito no acórdão deste 
Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, proferido no recurso n.º 296/10.»

Ou seja, a admissão deste recurso depende (i) da necessidade de apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e (ii) de a apreciação do 
recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

A relevância jurídica deve reconduzir -se a uma relevância prática (e não meramente teórica) 
que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da 
própria revista em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites 
da situação singular e a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em 
causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativa-
mente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão igualmente extravasa os limites 
do caso concreto das partes envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que 
reflexamente, a existência de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em 
causa matéria particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário. Quanto ao requisito 
da melhor aplicação do direito, há -de o mesmo resultar da possibilidade de repetição, num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do STA, de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, 
rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 
237/12 e 284/12, acima já citados).

Isto é, «a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.»

4.4. No caso presente, o acórdão recorrido, dando provimento a recurso interposto pela Fazenda 
Pública da decisão que fora proferida em 1ª instância, veio a julgar improcedente a impugnação da 
liquidação da sisa, por ter considerado o seguinte:

 - considerando -se no § 1, n.º 2 do art. 2º do CSisa (para efeitos de sisa) transmissões de proprie-
dade imobiliária as promessas de compra e venda de bens imóveis logo que verificada a tradição para 
o promitente -comprador ou quando este esteja usufruindo os bens

 - e tendo o legislador, nesta norma, apelado ao conceito de usufruição, não em sentido técnico-
-jurídico (envolvendo a noção de usufruto prevista no art. 1439º, do CCivil, tal como a existência de um 
título autónomo que implique uma posse causal), antes se preenchendo aquele conceito com o simples 
uso ou fruição de imóvel não integrados no instituto do usufruto,

 - então, o uso, a fruição, a administração da coisa prometida comprar (no sentido da faculdade 
de actuar sobre o imóvel em causa, de exercer os poderes necessários tendo em vista a sua utilização 
económica) devem considerar -se situações relevantes e que cabem no âmbito de incidência da sisa,

 - sendo que a eventual resolução do contrato  - promessa por alteração das circunstâncias contra-
tuais ou da não verificação das condições em que assentou a formação da vontade negocial não pode 
discutir -se em processo de impugnação judicial e não pode ser oposto à AT, pois se situa nas relações 
internas entre os promitentes, não afectando a existência de facto tributário cuja incidência material 
se liga à tradição.

E mais considerou o acórdão recorrido que, no caso, atendendo à matéria de facto provada nos 
nºs. 2, 6, 9, 10 e 14 da matéria de facto), a impugnante passou a deter a posse do imóvel questionado ou, 
pelo menos, foi -lhe conferida a possibilidade de a exercer, assim se devendo concluir que tal situação 
se encontra abrangida pelo âmbito de incidência da sisa nos termos da parte final do dito normativo 
(nº 2 do § 1 do art. 2º do CSisa).

4.5. Ora, o presente recurso tem, como já se referiu, carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais acima enunciados, não bastando, pois, in-
vocar a violação de certas normas por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e 
demonstrar -se os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste 
STA de 2/3/2006, de 23/3/06 e de 27/4/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 
245/06, 372/06 e 333/06.

E embora não deva esquecer -se que, como também se disse, o que em primeira linha está em 
causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, ou seja, não é a 
eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional (para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários), atentando no julgado ora recorrido e no alegado pela recorrente, 
afigura -se -nos que não estão verificados os ditos pressupostos da revista excepcional.
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Com efeito, a questão que a recorrente pretende ver apreciada é, segundo a sua alegação, a da 
correcta interpretação a dar ao teor do art. 2º, n.º (§) 1 do CSisa, designadamente, esclarecer o conceito 
de transmissão de propriedade imobiliária, sendo que a referida norma legal constitui um comando 
jurídico de incidência fiscal, pelo que o seu âmbito e abrangência constitui inelutavelmente uma questão 
jurídica fundamental.

Porém, não se vê que tal questão assuma a relevância jurídica fundamental alegada pela recorrente, 
desde logo porque, como se disse, essa é uma relevância prática (e não meramente teórica) e, no caso, ainda 
que eventualmente pudesse revelar -se a possibilidade de tal questão se consubstanciar como um «caso tipo» 
passível de se repetir em casos futuros, a própria singularidade da mesma afasta essa previsão, sendo que 
também não se demonstra que a decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insus-
tentável ou, sequer, que a questão suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de cor-
rentes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fa-
zendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Por outro lado, uma vez que o acórdão recorrido ponderou que, no caso, atendendo à matéria de 
facto provada nos nºs. 2, 6, 9, 10 e 14 da matéria de facto, é de considerar que a impugnante passou 
a deter a posse do imóvel questionado ou, pelo menos, lhe foi conferida a possibilidade de a exercer, 
assim se devendo concluir que tal situação se encontra abrangida pelo âmbito de incidência da sisa nos 
termos da parte final do dito normativo (nº 2 do § 1 do art. 2º do CSisa – usufruição dos bens), então a 
apreciação da mencionada questão contende, igualmente, como a própria recorrente parece reconhecer 
(ao alegar que «A reapreciação dos factos assentes na 1ª instância e a reponderação da interpretação 
divergente que sobre eles foi efectuada por ambas as instâncias, constitui claramente um imperativo 
necessário para o desfecho dos autos segundo a melhor aplicação do direito, concorrendo para a criação 
do sentimento de Justiça») com a valoração da factualidade provada nas instâncias, ou seja, implica, na 
alegação da Fazenda Pública, apreciar se, perante a factualidade provada (celebração de um contrato 
promessa de compra e venda, posterior resolução desse contrato promessa e posterior outorga de pro-
curação irrevogável a favor da impugnante para celebração da escritura de compra e venda) se pode 
concluir que existiu posse ou fruição do imóvel, que integre aquele conceito de usufruição de bens.

Ou seja, em última análise, o que na alegação da recorrente se vislumbra é, ainda, a reapreciação 
da matéria factual (que não cabe no âmbito deste recurso – n.º 4 do art. 150º do CPTA) configurando-
-se aí, portanto, uma questão que respeita ao caso concreto e, até, ao princípio da livre apreciação da 
prova, questão que não apresenta, pois, a relevância jurídica ou social invocadas nem se reveste de 
importância fundamental.

Finalmente, também não está em causa a obtenção de uma melhor aplicação do direito no sentido 
de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros a exigirem uma definição 
abstracta do direito aplicável, uma vez que, atenta a singularidade da situação e das provas, não é de 
prever que casos idênticos ao dos autos possam vir a repetir -se em número indeterminado de casos futuros.

6. Conclui -se, assim, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos no próprio 
art. 150º, n.º 1 do CPTA, para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

E dado que, como acima se disse, a recorrente também formula, nas alegações deste recurso, o 
pedido (subsidiário) de reforma do acórdão recorrido, invocando o disposto no art. 669º n.º 2 als. a) e 
b) do CPC, transitado que esteja o presente acórdão, remetam -se os autos ao Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, para os efeitos ali tidos por convenientes.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Contraordenação fiscal. Prescrição do procedimento contraordenacional.

Sumário:

 I — Dependendo a aplicação da coima, de liquidação de imposto, o prazo de prescrição 
é o de quatro anos previsto no artigo 45º, n.º 1 da LGT.
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 II — Atento o disposto no artigo 28º, n.º 3 do RGCO (aplicável subsidiariamente às 
contraordenações fiscais) a prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, 
desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo de 
prescrição acrescido de metade.

 III — Deste modo, considerando o prazo máximo de suspensão previsto no artigo 27º -A, 
nºs 1, alínea c) e 2  - seis meses  -, o prazo de prescrição e metade deste, o prazo 
total de prescrição foi de seis anos e seis meses contados da verificação da infração 
– 31.12.2004, pelo que o procedimento contraordenacional se encontra prescrito 
nos presentes autos.

Processo n.º 326/12 -30.
Recorrente: Urbiterras — Urbanizações e Terraplanagens, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Urbiterras – Urbanização e Terraplanagens, Ldª, com os demais sinais nos autos, veio recorrer 

da decisão do Mmº Juiz do TAF de Almada que julgou improcedente o seu recurso interposto de decisão 
de aplicação de coima pelo Chefe do Serviço de Finanças de Almada no montante de 4.737,62 euros, 
ao abrigo do disposto nos artºs 114º, n.º 2 e 5, alínea f) e 26º, n.º 4, ambos do RGIT, apresentando, para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Ao presente recurso deverá ser atribuído, necessariamente, efeito suspensivo, sob pena de 
violação do princípio constitucional “in dúbio pro reo”, bem como das disposições dos artigos 79º, 
nº.2, do R.G.I.T; 89.º do RGCO; 408, nº.1, alínea a) e 467.º, n.º 1 do C.P.Penal

B) Em face daquelas normas, deverá entender -se que, no regime previsto no artº. 84, do R.G.I.T., 
complementado pelo R.G.C.O.C., não é possível a execução das coimas e sanções acessórias antes 
do trânsito em julgado ou de se ter tornado definitiva a decisão administrativa que as aplicar, sendo 
esta a única interpretação que assegura a constitucionalidade material deste artº. 84º, do R.G.I.T., nos 
casos em que o recurso é interposto de decisão condenatória, assim não sendo necessário a prestação 
de garantia para que o mesmo recurso goze de efeitos suspensivos da decisão recorrida.

C) Mas ainda que assim não se entenda, (o que se admite por mero raciocínio de patrocínio), deverá 
dispensada a prestação de qualquer garantia, porquanto a Arguida carece de qualquer meio económico 
para o fazer, uma vez que se encontra numa situação de grave crise financeira, não conseguindo, sequer, 
satisfazer a sua mais elementar obrigação: o pagamento atempado dos salários dos seus trabalhadores.

Sem conceder,
D) O presente procedimento contraordenacional encontra -se prescrito desde 31 de dezembro de 2010.
E) Na verdade, estando em causa nos presentes autos uma infração omissiva, esta considera -se 

praticada (consumada) na data em que terminou o prazo para o cumprimento do respetivo dever tribu-
tário (no caso 31 de dezembro de 2004), conforme decorre das disposições conjugadas dos artigos 5o 
do Regime Geral das Contra Ordenações (RGCO) e 5º n.º 2 do RGIT.

F) Conforme preceitua o artº. 33º, nº.1, do R.G.I.T., o procedimento pela contra - ordenação em 
causa extingue -se por efeito da prescrição, logo que sobre a prática do facto sejam decorridos cinco 
anos. No entanto, o prazo de prescrição do procedimento por contraordenação é reduzido ao prazo de 
caducidade do direito à liquidação da prestação tributária quando a infração depender daquela liquidação 
(artº. 33, nº. 2, do R.G.I.T.), ou seja, estabelece este preceito um prazo especial de 4 anos, quando a 
infração depende de liquidação, como é o caso dos presentes autos, já que a infração em causa depende 
da liquidação tributária.

G) A Jurisprudência tem entendido que é enquadrável no prazo de prescrição previsto no artº. 33º, 
nº. 2, do R.G.I.T., a infração tributária que deriva da violação do regime de pagamento por conta 
prevista no artºs.114, nºs. 2 e 5, al.f), do R.G.I.T., como é o caso dos autos (Cfr. Acórdão do S.T.A. 
2a.Secção, 28/4/2010, rec.777/09; do T.C.A. Sul  - 2a.Secção, 25/5/2010, proc. 3942/10 e ainda Jorge 
Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, Regime Geral das Infrações Tributárias anotado, 4a. Edição, 
2010, Áreas Editora, pág. 323 a 325.

H) Assim, sendo pacífico que a prescrição tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado 
o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo de prescrição acrescido de metade, (no caso 4+2anos), 
resulta evidente que se encontra prescrito o presente procedimento de contraordenação desde 31 de 
dezembro de 2010, pelo que, sem mais, deverão os presentes autos ser arquivados.

Sem conceder,
I) O Tribunal a quo ao aplicar a coima a Arguida, violou os artigos 99.º n.º1 e 2 do CIRC, bem 

como o artigo 32.º, n.º 1 e 2 do RGIT.
J) Com efeito, face aos elementos de que a Arguida dispunha, tudo apontava para a conclusão de 

que o montante do pagamento por conta até então efetuado seria igual ou superior ao imposto devido 
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com base na matéria coletável do exercício de 2004. E não colhe a tese, do Tribunal a quo, quando alega 
que não estava sequer verificada a condição para a limitação dos pagamentos por conta, uma vez que 
se veio a apurar que a coleta do imposto foi de € 32.868,85, pois, como é por demais evidente,

L) A lei é clara quanto à consequência (penalidade) da não verificação da condição prevista no 
número 1 do artigo 99.º do Código do IRC, culminando com o pagamento de juros compensatórios, 
(cfr. n.º 2 do mesmo preceito), que a Arguida cumpriu, nada mais sendo devido à Arguida a título da 
não verificação do previsto no número 1 do artigo 99º do Código do IRC.

M) Assim, violando a Arguida o n.º 1 do artigo 96.º do Código do IRC, a consequência é a apli-
cação do n.º 2 do mesmo preceito e não, como erradamente entendeu o Tribunal a quo, o previsto no 
art.º 114.º, n.º 2, e 5 alínea f) do Regime Geral das Infrações Tributárias,

N) É que aplicação dos dois preceitos (das duas penalizações) viola o princípio consagrado cons-
titucionalmente non bis in idem, pelo que não se aceita a aplicação de qualquer coima à Arguida.

Sem conceder,
O) Ainda que se considere que a Arguida incorreu na prática da contraordenação em causa (o 

que se admite por mera cautela de defesa) a aplicação de qualquer coima deverá ser dispensada, uma 
vez que estão reunidos, cumulativamente, os requisitos previstos nos artigo 32.º n.º 1 do RGIT, com 
relevância para o facto de, neste caso, não ter resultado qualquer prejuízo efetivo para o Estado, já 
que o que está em causa é falta de pagamento de uma antecipação de receita (o pagamento por conta) 
cuja constitucionalidade, aliás, tem sido reiteradamente discutida. O Estado não sofre prejuízo efetivo 
quando não recebe “um empréstimo forçado”.

Sem conceder,
P) O Tribunal a quo ao aplicar o montante da coima como o fez, violou o n.º 2 do artigo 32.º do 

RGIT, pois, ainda que se entenda aplicar uma coima à Arguida, então a mesma deverá ser especial-
mente atenuada tendo em conta os factos provados nos presentes autos, nomeadamente tendo em conta 
o imposto em causa (antecipação de receita), tendo em conta que a Arguida recorreu a uma dispensa 
prevista na lei, tendo em conta que a Arguida regularizou a (eventual) falta cometida, incluindo o pa-
gamento de juros compensatórios e tendo em conta que, como resulta dos presentes autos, não existiu 
qualquer ocultação, o beneficio económico da Arguida foi €0 e a negligência foi simples (cfr n.º 12 
dos factos provados).

II. O Ex.mº Magistrado do MºP junto do TAF de Almada, em alegações constantes de fls. 75/78, 
veio pronunciar -se pela extinção do procedimento contraordenacional, ao abrigo do disposto nos 
artºs 33º, 61º e 77º do RGIT.

III. O Ex.mº Procurador -geral Adjunto neste STA, veio também pronunciar -se, no seu parecer de 
fls. 83/84, pela extinção do procedimento contraordenacional.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) - Em 11/07/2005 foi emitida a demonstração de liquidação de IRC (n.º 20052910214896), 

referente ao ano de 2004 e a Urbiterras -Urbanizações e Terraplanagens, Lda., com o NIPC 500583765, 
de que resultou imposto a pagar no valor de € 493,35 (cfr. fls. 12).

2º) - Na liquidação referida no ponto anterior foi declarada a coleta de IRC no montante de € 
32.868,85 (cfr. fls. 12).

3º) - Na liquidação referida no ponto 1) consta o valor de € 11.292,00 a título de pagamentos por 
conta (cfr. fls. 12).

4º) - Em 17/08/2005 foi efetuado o pagamento do imposto identificado no ponto 1) (fls. 12).
5º) - Em 20/12/2006 foi levantado o auto de notícia a Urbiterras  - Urbanizações e Terraplanagens, 

Lda., “por falta de entrega do pagamento por conta referente a dezembro de 2004, sendo o valor da 
prestação tributária em falta de € 21534,65 e por tal facto constituir infração ao disposto no art. 96º 
n.º 1, alínea a) do CIRC, punível nos termos dos nºs 2 e 5, alínea f) do art. 114.º e n.º 4 do art. 26.º do 
RGIT” (cfr. auto de notícia de fls. 16 cujo teor se dá por integralmente reproduzido).

6º) - Com base no auto de notícia referido no ponto anterior, em 22/12/2006 foi autuado no Serviço 
de Finanças de Sesimbra, o processo de contra -ordenação n.º 2240200606041299 contra Urbiterras  - Ur-
banizações e Terraplanagens, Lda (fls. 15).

7º) - Em 22/12/2006, foi emitido ofício dirigido à arguida, para efeitos do exercício do direito de 
defesa (cfr. fls. 26).

8º) - Em 08/01/2007, deu entrada no Serviço de Finanças de Sesimbra, requerimento de defesa 
da arguida invocando que de acordo com o art. 99.º do CIRC só o Io pagamento por conta é que tem 
caráter obrigatório, bem como pelo facto da autoliquidação do IRC ter sido cobrado o total do imposto 
em falta, ficou a situação regularizada, solicitando a não aplicação da coima nos termos do art. 32.º do 
RGIT (fls. 17/18).

9º) - Face aos argumentos invocados pela arguida, foi proferido despacho pelo chefe do serviço de 
finanças a 09/04/2007, a ordenar que os autos prosseguissem para fixação de coima “uma vez que não 
se encontram reunidos os condicionalismos que permitem afastar a aplicação da coima” (cfr. fls. 19).
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10º) - Em 11/04/2007, foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças, de fixação da 
coima no montante de € 4.737,62 (fls. 22/23).

11º) - No despacho de fixação da coima, na referência à descrição sumária dos factos consta o seguinte:
“À arguida foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Imposto /Tributo: Imposto 

sobre rendimento de pessoas coletivas (IRC); 2. Valor da prestação tributária em falta: 21.534,65 Eur; 
3. Período a que respeita a infração: 2004/12; 4. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 
31/12/2004; os quais se dão como provados.” (cfr. fls. 22).

12º) - No despacho referido em 10), relativamente à medida da coima, consta:
“Em abstrato, a medida da coima aplicável ao(s) arguido(s) em relação à(s) contraordenação(ões) 

praticada(s) tem como limite mínimo o valor de Eur. 4.306,93 e limite máximo o montante de Eur. 
21.534,65, dado tratar(em) -se de pessoa(s) coletiva(s). Para fixação da coima em concreto deve ter -se 
em conta a gravidade objetiva e subjetiva da (s) contraordenação(ões) praticada(s), para tanto importa 
ter presente e considerar o seguinte quadro (artº 27º do RGIT):

Atos de Ocultação — Não
Benefício Económico — 0,00
Frequência da prática — Acidental
Negligência — Simples
Obrigação de não conhecer a infração — Não
Situação Económica e Financeira — Desconhecida
Tempo decorrido desde a prática da infração  - >6 meses” (fls. 22).
13º) - Em 17/04/2007 foi a ora recorrente notificada da decisão da fixação da coima (fls. 20).
14º) - Em 08/05/2007 foi apresentado recurso da decisão de aplicação da coima (cfr. fls. 1/14).
VI. A questão a decidir em primeiro lugar (pois, a proceder, determina a inutilidade de apreciação 

das restantes), é a de saber se o procedimento contraordenacional se encontra ou não extinto.
Conforme se refere nas alegações de fls. 76, a infração considera -se consumada em 31.12.2004, 

pois, tratando -se de infração omissiva, esta considera -se praticada na data em que terminou o prazo 
para o cumprimento do respetivo dever tributário (artºs 5º do RGCO e 5º, n.º 2 do RGIT).

De acordo com o artºs 33º, n.º 1 do RGIT, o prazo de prescrição do procedimento contraordenacional 
é de cinco anos, mas tal prazo é reduzido ao prazo de caducidade do direito à liquidação da prestação 
tributária quando a infração depender daquela liquidação (nº 2 do citado artº 33º).

Assim, neste último caso  - situação que se verifica nos autos  - o prazo de prescrição é de 4 anos, 
pelo que a prescrição se verificaria em 31.12.2008.

Porém, há que atender ainda ao disposto nos artºs 28º, n.º 3 e 27º -A, nºs 1, alínea c) e 2 (aplicáveis 
subsidiariamente às contraordenações fiscais) que estabelecem a suspensão do prazo de prescrição, 
com um limite máximo de seis meses.

E, por outro lado, há que ter também em atenção o disposto no artº 28º, n.º 3 do RGCO, segundo 
o qual a prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo 
de suspensão, tiver decorrido o prazo der prescrição acrescido de metade.

Então, adicionando os quatro anos a metade deste tempo e a seis meses de prazo máximo de sus-
pensão, temos que, o prazo de prescrição decorrido desde 31.12.2004, se completou em 30.06.2011, 
tal como bem concluíram os srºs Magistrados do MºPº acima referidos.

VII. Nestes termos e pelo exposto concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão re-
corrida e, julgando -se extinto o procedimento contraordenacional contra a recorrente, determina -se o 
arquivamento dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Notificação da liquidação por carta registada. Devolução. Aviso de receção assinado 
sem identificação do autor da assinatura.

Sumário:

 I — Não podem considerar -se notificadas as liquidações oficiosas de IVA e de IRC se 
as cartas registadas para notificação foram devolvidas com a menção de “não 
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reclamada”, uma vez que a presunção de notificação só é válida nos casos em 
que a carta não é devolvida.

 II — Não obstante não estar identificado pelo funcionário dos correios o autor da as-
sinatura aposta no aviso de receção, a citação para o processo de execução fiscal 
é válida se a própria executada reconheceu ter sido citada.

Processo n.º 339/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Caseta Restauração, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que 
julgou parcialmente procedente a oposição deduzida por “Caseta Restauração, Ldª” contra a execução 
fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida de IVA e IRC dos exercícios de 1998 a 2001, apre-
sentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª) - Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere -se que a douta sentença, ora recorrida, 
julgou parcialmente procedente a oposição à margem referenciada com as consequências aí sufragadas, 
por ter considerado que nos processos de execução fiscal, objeto do presente recurso, a oponente não 
tinha sido citada e consequentemente os mesmos se encontravam prescritos, tendo desconsiderado que 
pelo facto de os avisos estarem assinados, alguns, não continham a identificação de quem tinha assi-
nado e, nos outros avisos de receção devolvidos por não reclamados uns e outros porque não atendeu, 
foi justificação suficiente para não se ter considerado a presunção do artigo 39.º nºs 5 e 6 do CPPT,

IIª) - Neste âmbito, o thema decidendum, assenta em determinar se havia lugar ou não à presun-
ção do artº 39º, n.º 5 e 6 do CPPT e, no caso de ser considerada a oponente citada já havia prescrito a 
dívida exequenda ou não,

IIIª) - A Fazenda Pública considera que a oponente foi notificada, tendo havido pela parte do 
Serviço de Finanças de Lisboa 6 o aperfeiçoamento da notificação, razão pela qual considera que a 
oponente foi citada.

IVª)  - Por outro lado, a gerente da oponente assinou um aviso de receção tendo sido o mesmo 
desconsiderado pela douta sentença do Tribunal a quo por não conter a identificação do assinante, o 
que se discorda, pois se houve alguma falha não foi da Autoridade Tributária que cumpriu com todos 
os requisitos, mas dos CTT.

Vª)  - Na verdade provou -se que a oponente foi citada, não tendo levantado as devidas citações uma 
vez que não ilidiu a presunção de que os CTT não haviam deixado na sua caixa de correio os devidos 
avisos e, também, não ilidiu porque não justificou o justo impedimento de as receber.

VIª)  - A menção na carta de “não reclamado” tem ínsita, nos termos dos Regulamentos dos Cor-
reios, a consequência de que foram deixados avisos que permitem o seu levantamento, a “reclamação” 
da carta nos correios, competindo aos destinatários a prova que tais avisos não lhes foram facultados.

VIIª)  - Não tendo a oponente ilidido as presunções das notificações nos termos do artº 39º, n.º 5 e 
6 do CPPT, as mesmas são válidas, ou seja, a oponente foi citada considerando -se como tal no terceiro 
dia útil posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte, quando esse primeiro dia não seja útil.

VIIIª)  - Na verdade considerando -se citada a oponente, esta interrompe a prescrição, nos termos 
do artº 49º, n.º 1 da LGT, pelo que as dívidas não se encontram prescritas.

IXª)  - Pelo exposto, somos de opinião que o douto Tribunal “ad quo” esteou a sua fundamentação 
na errónea apreciação das razões de facto e de direito que se encontram subjacentes ao ato de citação e 
consequentemente na prescrição, em clara e manifesta violação dos requisitos legalmente consignados 
no disposto nos artºs 39º, nºs 1, 5 e 6 do CPPT e 49º, n.º 1 da LGT

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída 
por acórdão que declare a impugnação improcedente, com as devidas consequências legais.

Porém, V.ªs Ex.cias decidindo farão a costumada justiça.
2. Em contra -alegações veio a recorrida concluir:
Iª).Contrariamente ao que foi invocado nas doutas Alegações de Recurso da FP, inexiste qualquer 

erro na qualificação dos requisitos ínsitos no artigo 39º, n.º 5 do CPPT.
IIª). As notificações em apreço, foram sempre devolvidas com menção de “não atendeu”, ou 

simplesmente sem qualquer motivo para a sua devolução.
IIIª). Quanto ao processo n.º 3123200401009605, apenas se considera provado que o ofício em 

questão foi elaborado, uma vez que nem sequer existe prova, de que o mesmo tenha sido remetido e 
muito menos rececionado pelo oponente.

IVª). Não se pode pois convocar o regime da presunção da notificação do artigo 39º, n.º 5 do CPPT.



1639

Vª).Constitui jurisprudência pacífica deste douto Tribunal de que o funcionamento da presunção 
da aludida norma, apenas tem acolhimento em caso de não reclamação ou de recusa da receção das 
notificações.

VIª). No caso das notificações em causa, não se verifica os requisitos de que a lei faz depender 
para a eficácia do regime de presunção de notificação do artigo 39º, n.º 5 do CPPT.

VIIª). Mesmo que assim não se considerasse, a presunção da notificação não poderá igualmente 
funcionar, na medida em que a AT incumpriu um outro requisito essencial  - constante da norma  - qual 
seja o de remeter a segunda notificação nos quinze dias posteriores à devolução por não reclamação 
ou recusa da primeira tentativa.

VIIIª). A AT não efetuou a segunda notificação dentro do prazo perentório da referida norma, isto 
é, não logrou provar a validade das notificações das liquidações pelas razões expostas.

IXª). Conforme jurisprudência uniforme, o instituto da notificação, enquanto garantia não im-
pugnatória dos contribuintes, faz transferir o ónus da prova sobre o recebimento dos atos tributários 
para a AT.

Xª).Conclui -se assim, que a AT desrespeitou o requisito essencial quanto ao intervalo máximo 
temporal legalmente estabelecido entre as tentativas de notificação, de onde está precludida a vali-
dade das notificações em apreço face ao incumprimento pela AT das regras imperativas constante do 
artigo 39º, n.º 5 do CPPT.

XIª). No que se refere ao Processo n.º 3123200401001566, consta dos pontos 39º e 40º da matéria 
de facto provada, a receção de um ofício.

XIIª). De tal matéria de facto, não consta que a liquidação se encontrasse junta, logo não se 
entende como poderia a FP pretender concluir pela tomada de conhecimento pela oponente de tal ato 
tributário.

XIIIª). Por outro lado, resulta provado dos autos que o aviso de receção a que se refere o ofício 
em causa, não contém anotada a identificação da pessoa que terá procedido à assinatura do aviso, isto 
é, não consta sequer o número de identificação (bilhete de identidade ou outro oficial).

XIVª). Nos termos do artigo 39º do CPPT, as formalidades da notificação revestem natureza es-
sencial, cabendo por isso à AT a respetiva prova de que deu cumprimento a essas mesmas formalidades 
legal e expressamente previstas em matéria de notificações.

XVª). A este respeito, é também assente na doutrina e jurisprudência deste douto Tribunal que a 
regularidade e validade da notificação a que se refere o n.º 4 do artigo 39º do CPPT, apenas se verifica, 
cumpridas que estejam as respetivas formalidades aí constantes.

XVIª). Vide neste sentido o posicionamento unívoco do Venerando Conselheiro Jorge Lopes de 
Sousa in “Código de Procedimento e Processo Tributário, Vol. 1, 6ª Ed., Áreas Editora, 2007, pág. 384, 
nota de rodapé n.º 689 e respetiva jurisprudência ali citada”.

XVIIª). Também este Tribunal vem acordando no sentido da exigência do cumprimento das for-
malidades que a Lei impõe em matéria de notificação, sob pena de invalidade da mesma.

XVIIIª). Todas as formalidades procedimentais previstas na lei são essenciais, apenas se degradando 
em não essenciais se, apesar delas, for atingido o fim que a lei visava alcançar com a sua imposição.

XIXª). Nos termos do artº. 39º, n.º 4, do C.P.P.T., na notificação por carta registada com aviso 
de receção, é necessária a confirmação da identificação da pessoa que assina o aviso e a anotação do 
número de um seu documento oficial de identificação.

XXª). Não tendo sido cumprida essa formalidade não pode considerar -se validamente efetuada 
a notificação.

XXIª). Tal como resulta provado, do ofício remetido não consta qualquer identificação da pessoa 
que efetivamente terá procedido à assinatura do respetivo aviso de receção.

XXIIª). Nunca o oponente teve conhecimento de tal liquidação, desconhecendo quem o possa ter 
rececionado e se o mesmo pertencia ou não aos quadros de pessoal da ora oponente.

XXIIIª). Obrigando o legislador a que as notificações com AR, nos termos do n.º 4 do artigo 39º 
do CPPT, sejam anotadas pelo distribuidor postal com o respetivo número de identificação do Bilhete 
de Identidade ou através de outro documento oficial de identificação e, verificando -se que no caso do 
postal devolvido tal anotação não consta, não se poderá deixar de concluir, como o fez a douta sen-
tença, pela existência de preterição de formalidade essencial, que inquina de invalidade a notificação 
do ofício em apreço.

XXIVª). Face à matéria de facto dada como assente, fez a douta sentença correta interpretação 
e aplicação, quer do n.º 4, quer do n.º 5, ambos do artigo 39º do CPPT, nada havendo pois a censurar 
em matéria do dispositivo, bem como no âmbito da fundamentação do aresto controvertido, dado que 
face à invalidade das notificações, não se operou qualquer efeito na marcha prescricional que pudesse 
ter como conclusão a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

XXVª). Face ao exposto, encontram -se os impostos relativos aos quatro PEF’S objeto do presente 
recurso jurisdicional, efetivamente prescritos.
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Nestes termos e nos melhores de Direito deve o presente recurso ser julgado improcedente por 
não provado e, em consequência, ser confirmada a douta sentença ora posta em crise, acordando -se na 
inexigibilidade das prestações tributárias em causa.

Assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 233 no qual se pronuncia pela improcedência do recurso.
4. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1ª). Em 15 de abril de 1999, deu entrada no 6º bairro Fiscal de Lisboa a certidão de dívida com o 

n.º 9931230019 referente a dívida de IVA do 3º trimestre de 1998, no valor de EUR 1.575,74 e respetivos 
juros compensatórios no valor de EUR 52,71 (cfr. carimbo certidão de dívida a fls. 3 do PEF).

2ª). A certidão de dívida n.º 9931230019 deu origem ao processo de execução fiscal 
n.º 3123991014781, instaurado pelo serviço de finanças de Lisboa 6 em 15 de abril de 1999 contra 
“Caseta Restauração Ldª.” (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 2 -3 do PEF).

3ª). No processo de execução fiscal n.º 3123991014781 foi lavrada cota a indicar que em 2 de 
junho de 1999, foi enviado à oponente aviso postal sob o n.º de registo 20886, destinado a dar -lhe co-
nhecimento da instauração do processo de execução, resultando do respetivo comprovativo de remessa 
que o mesmo foi devolvido ao 6º bairro fiscal de Lisboa assinado, mas sem que no mesmo tenha sido 
aposta data de receção (cfr. cota aposta a fls. 3 verso do PEF).

4ª). Em 16 de junho de 1999, deu entrada no 6º bairro fiscal de Lisboa a certidão de dívida com 
o n.º 990068863, referente a dívida de IVA do 4º trimestre de 1998, no valor de EUR 1.291,79 (cfr. 
carimbo aposto na certidão de dívida a fls. 59 do PEF).

5º). A certidão de dívida n.º 990068863 deu origem ao processo de execução fiscal n.º 3123991018264 
(cfr. certidão de dívida a fls. 59 do PEF).

6º). No processo de execução fiscal n.º 3123991018264, foi lavrada cota informando que em 
8 de julho de 1999, foi enviado à ora oponente aviso postal sob mero registo, com o n.º de registo 
25393, destinado a dar -lhe conhecimento da instauração do processo de execução, cujo comprovativo 
foi devolvido ao 6º Bairro fiscal de Lisboa assinado, encontrando -se aposta data de receção ilegível
(cf. cota, e cópia do talão de aceitação de registo dos CTT a fls. 59 verso do PEF).

7º). Em 27 de setembro de 1999, deu entrada no 6º bairro fiscal de Lisboa, a certidão de dívida 
com o n.º 990176715, referente a dívida de IVA do 1º trimestre de 1999, no valor de EUR 1.462,93
(cf. carimbo aposto na certidão de dívida fls. 60 do PEF).

8º). A certidão de dívida n.º 990176715 deu origem ao processo de execução fiscal n.º 3123991022482 
(cfr. certidão de dívida a fls. 60 do PEF).

9ª). No processo de execução fiscal n.º 3123991022482, foi lavrada cota informando que em 8 
de novembro de 1999 foi enviado à ora oponente aviso postal com o n.º de registo 37754 destinado a 
dar -lhe conhecimento da instauração do processo de execução, resultando do respetivo comprovativo 
de remessa que o mesmo foi devolvido ao 6º bairro fiscal de Lisboa não assinado, com a menção aposta 
no envelope de envio de “não reclamado” (cfr. cota cópia do talão de registo e envelope a fls. 60 verso 
e 61 do PEF).

10ª. Em 13 de dezembro de 1999, deu entrada no 6º bairro fiscal de Lisboa a certidão de dívida 
com o n.º 990220996, referente a dívida de IVA do 2º trimestre de 1999, no valor de EUR 1.707,37 
(cfr. carimbo aposto na certidão de dívida a fls. 62 do PEF).

11º). A certidão de dívida n.º 99022096 deu origem ao processo de execução fiscal n.º 3123991027662 
(cfr. certidão de dívida a fls. 62 do PEF).

12ª). No processo de execução fiscal n.º 3123991027662 foi lavrada cota informando que em 
5 de janeiro de 2000 foi enviado à oponente aviso postal com o n.º de registo 665, destinado a dar -lhe 
conhecimento da instauração do processo de execução, resultando do respetivo comprovativo de re-
messa que o mesmo foi devolvido ao 6º bairro fiscal de Lisboa não assinado com a menção aposta no 
envelope de envio de “não reclamado” (cfr. cota, talão de aceitação de registo dos CTT e envelope a 
fls. 62 verso e 63 do PEF).

13º). Em 21 de março de 2000, deu entrada no 6º bairro fiscal de Lisboa, a certidão de dívida com 
o n.º 36736, referente a dívida de IVA do 3.º trimestre de 1999, no valor de EUR 1.266,83 (cfr. carimbo 
aposto na certidão de dívida a fls. 64 do PEF)

14º). A certidão de n.º 36736 deu origem ao processo de execução fiscal n.º 3123001013416
(cfr. certidão de dívida a fls. 64 do PEF).

15º). Em 16 de maio de 2000, foi enviado à ora oponente aviso postal sob mero registo com o 
n.º 16027, destinado a dar -lhe conhecimento da instauração do processo de execução n.º 3123001013416, 
cujo comprovativo de remessa foi devolvido ao 6º bairro fiscal de Lisboa não assinado, encontrando-
-se aposta no envelope de envio devolvido a menção de “não reclamado” (cfr. cota e talão dos CTT a 
fls. 62 verso e envelope a fls. 63 do PEF).

16º). Em 3 de agosto de 2000, foi instaurado pelo 6º bairro fiscal de Lisboa o processo de execução 
fiscal n.º 3123001020935, com base nas certidões de dívida n.º 0387 e 0388, datadas de 13 de julho de 
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2000, para cobrança coerciva de coimas fiscais e respetivas custas no valor total de EUR 718,25, por 
entrega dentro do prazo da declaração periódica de IVA relativa ao 3.º e 4.º trimestre de 1998 sem o 
respetivo meio de pagamento (cfr. autuação e certidões de dívida a fls. 67 a 69 do PEF apenso).

17º). No processo de execução fiscal n.º 3123001020935, foi enviado à oponente aviso postal 
registado destinado a dar -lhe conhecimento da instauração do processo executivo, tendo o envelope 
de remessa sido devolvido ao 6.º bairro fiscal de Lisboa com a menção de “não reclamado” (cfr. talão 
de aceitação dos CTT e envelope a fls. 68 verso e 70 do PEF).

18º). Em 29 de outubro de 2000, foi enviado à oponente o documento de cobrança
n.º 00152 00286528 07, destinado a dar -lhe conhecimento do ato de liquidação oficiosa com o 
n.º 00286528, relativo a IVA do 4º trimestre de 1999, no valor de EUR 374,10, com data limite de pa-
gamento de 27 de abril de 2001, através de carta registada sob o n.º de registo 209010, tendo o mesmo 
sido devolvido não assinado ao 6.º bairro fiscal de Lisboa (cfr. documento de cobrança a fls. 93 dos autos).

19º) Em janeiro de 2001, foi enviado à oponente o ofício n.º 726 através de carta registada com 
aviso de receção, do qual consta o seguinte (cfr. ofício a fls. 94 dos autos):

“Fica V. Exa. notificado nos termos do n.º 5 do artº 39º do CPP Tributário para até 27/4/2001, 
efetuar o pagamento voluntário da liquidação oficiosa de IVA, do ano de 1999, período 9912T (...)”.

20º).O ofício n.º 726 melhor identificado no ponto anterior foi devolvido ao serviço de finanças 
Lisboa 6 com a menção de “não reclamado” e dois carimbos dos CTT com data de 17 de janeiro de 
2001 e 20 de janeiro de 2001 (cfr. fls. 94 verso do PEF).

21º). Em 15 de janeiro de 2001, foi instaurado pelo 6º bairro fiscal de Lisboa o processo de exe-
cução fiscal n.º 3123011001825, com base nas certidões de dívida n.º 0924 e 0925, datadas de 22 de 
dezembro de 2000, para cobrança coerciva de coimas fiscais e respetivas custas no valor total de EUR 
718,27, por entrega dentro do prazo da declaração periódica de IVA relativa ao 1º trimestre de 1999, 
sem o respetivo meio de pagamento (cfr. autuação e certidões de dívida a fls. 71 e 72 do PEF).

22º). Em 13 de março de 2001, foi enviado à oponente o ofício n.º 3654 destinado a dar -lhe 
conhecimento da instauração do processo de execução n.º 3123011001825, através de carta registada 
sob o n.º de registo RR 1063 39112 PT, tendo o envelope sido devolvido ao 6º bairro fiscal de Lisboa, 
com a menção de “não reclamado” e carimbo dos CTT com data de 23 de março de 2001 (cfr. fls. 73 
e 74 do PEF).

23º). Em 13 de julho de 2001, foi instaurado pelo serviço de finanças de Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123011021192, com base na certidão de dívida n.º 0731, datada de 12 de julho 
de 2001, para cobrança coerciva de coima fiscal e respetivas custas no valor total de EUR 294,29, por 
entrega dentro do prazo da declaração periódica de IVA relativa ao 3º trimestre de 1999, sem o respetivo 
meio de pagamento (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 75 e 76 do PEF).

24º). Em 12 de setembro de 2001, foi instaurado pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123011028189, referente a IVA do 4º trimestre de 1999, no valor de EUR 374,10 
(cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 77 e 78 do PEF).

25º). Em 2 de março de 2002, foi enviada à oponente através de carta registada com aviso de 
receção sob o n.º 20022044, o documento de cobrança n.º 026 720 213 882 707, destinado a dar -lhe 
conhecimento do ato de liquidação oficiosa do IVA do exercício de 2000, com o n.º de registo 02138827, 
no valor de EUR 1.5577,80 (cfr. documento de cobrança e aviso de receção a fls. 97 e 99 dos autos).

26º).O aviso de receção n.º 20022044 foi devolvido não assinado e no envelope foi aposta a menção 
“não atendeu” e carimbo com data de 28 de março de 2002 (cfr. fls. 97 verso dos autos).

27º). Em 1 de abril de 2002, foi instaurado pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123021009672, com base na certidão de dívida 0228 de 28 de fevereiro de 2002, 
referente a coima fiscal e respetivas custas, no valor total de EUR 106,35, por falta de entrega da de-
claração periódica de IVA relativa ao 4º trimestre de 1999 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 80 
e 81 do PEF apenso).

28º). Em 8 de agosto de 2002, o chefe do serviço de finanças Lisboa 6 assinou o ofício n.º 9592, 
do qual consta o seguinte (cfr. ofício a fls. 100 dos autos):

Fica V. Ex.a por este meio notificado para, no prazo constante do documento de cobrança que se 
anexa e fica a fazer parte integrante desta notificação, pagar a liquidação a que ela diz respeito. (....) 
Esta notificação é feita em cumprimento do disposto no art.º 39.º n.º 5 do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (....).

29º). Em setembro de 2002, foi enviado à oponente o documento de cobrança com o n.º 2001 
8310031407, através de carta registada com aviso de receção sob o n.º de registo RY 135888213 PT, 
destinado a dar -lhe conhecimento do ato de liquidação oficiosa n.º 8310031407, relativo a IRC do 
exercício de 1998 datado de 13 de setembro de 2002, no valor de EUR 8.105,20, que veio devolvido 
com a menção de “não reclamado” e carimbo dos CTT de 6 de novembro de 2002 (cfr. documento de 
cobrança a fls. 71 e 72 dos autos).
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30º). O serviço de finanças de Lisboa 6 elaborou o ofício n.º 15509, dirigido a Rita Maltez Nunes 
da S. Botelho na qualidade de sócia -gerente da oponente, do qual consta o seguinte (cfr. ofício a fls. 67 
dos autos):

Fica V. Ex.a notificado nos termos do n.º 5 do artº 39.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário para, até 2002/10/30, efetuar na Tesouraria de Finanças de Lisboa 6, mediante Documento 
de Cobrança a solicitar neste serviço de finanças de Lisboa 6 o pagamento de €8.105,20, proveniente 
de Liquidação Oficiosa de IRC, do exercício de 1998 (...)

31º). O ofício n.º 15509 foi enviado à oponente através de carta registada com aviso de receção 
sob o n.º de registo RS 1610 6619 8 PT, que foi devolvido ao serviço de finanças Lisboa 6 assinado 
encontrando -se aposto carimbo de 27 de novembro de 2002 (cfr. aviso de receção a fls. 68 dos autos).

32º). Em 9 de novembro de 2002, foi instaurado pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123200201512536, para cobrança coerciva do IVA do exercício de 2000, no valor 
de EUR 1.577,80 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 83 e 84 do PEF).

33º). Em 12 de fevereiro de 2003, foi enviado à oponente o ofício n.º 1984, através de carta 
sob o n.º de registo RR 7092 4566 2PT, destinado a dar -lhe conhecimento do processo referido 
n.º 3123200201512536 cujo envelope foi devolvido ao Serviço de Finanças Lisboa 6 com a menção 
de “não reclamado” (cfr. fls. 85 e 87 do PEF)

34º). Em 6 de junho de 2003, foi instaurado, pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de exe-
cução fiscal n.º 3123200301006614, para cobrança coerciva de IRC do exercício de 1998 e respetivas 
custas no valor de EUR 8.105,20 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 88 e 89 do PEF apenso).

35º). Em junho de 2003, foi enviado à oponente, através de carta registada sob o n.º de registo 
RY092783655PT, o documento de cobrança n.º 036 020 319 198 107, destinado a dar -lhe conhecimento 
do ato de liquidação oficiosa do IVA relativo ao exercício de 2001, com o n.º 03191981, no valor de 
EUR 1.496,40, que foi devolvido ao serviço de finanças Lisboa 6, com a menção de que o destinatário 
“não atendeu”, encontrando -se manuscrita a data de 16 de junho de 2003 (cfr. documento de cobrança 
a fls. 96 verso dos autos).

36º). Em agosto de 2003, foi enviado à oponente o documento de cobrança n.º 2003 8310014694, 
através de carta registada com aviso de receção, sob o n.º de registo RY17450945PT, destinado a dar -lhe 
conhecimento do ato de liquidação oficiosa de IRC do exercício de 1999, praticado em 2003 -08 -08, 
no valor de EUR 8105,20, que veio devolvido com a menção de “não reclamado” (cfr. documento de 
cobrança a fls. 76 dos autos).

37º). Em 1 de julho de 2003, foi enviado à oponente ofício, através de carta sob mero registo como 
n.º RR 7098 9097 0 PT, destinado a dar -lhe conhecimento do processo de execução n.º 3123200301006614, 
cujo envelope foi devolvido ao serviço de finanças Lisboa 6 com a menção de “não reclamado”
(cf. talão de aceitação e envelope a fls. 90 verso e 91 do PEF).

38º). Em 23 de julho de 2003, o chefe do serviço de finanças de Lisboa 6 assinou o ofício n.º 6358, 
datado de 23 de julho de 2003, tendo por assunto “liquidação oficiosa do IVA de 2001” e dirigido à ora 
oponente, do qual consta (cfr. ofício a fls. 95 dos autos):

Fica V. Ex.a notificado nos termos do n.º 5 do artigo 39º do CPP Tributário para, até 2002/11/28, 
efetuar o pagamento voluntário da liquidação oficiosa do IVA do ano de 2001 (....).

39º) Em 25 de setembro de 2003, foi elaborado o ofício n.º 8846 dirigido a Rita Maltez Nunes 
da Silveira Botelho na qualidade de gerente da oponente, tendo por assunto “IRC/1999  - Liquidação 
Oficiosa”, do qual consta o seguinte (cfr. ofício a fls. 73 dos autos):

Fica V. Ex.a notificado nos termos do n.º 5 do artigo 39º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário para, até 2003.10.26, efetuar (...) o pagamento de €8.150,20 proveniente da liquidação 
oficiosa de IRC do exercício de 1999 (...).

40º) O ofício n.º 8846 melhor identificado no ponto anterior foi enviado para a sede da oponente 
através de carta registada sob o n.º de registo RS 3804 5758 5 PT com aviso de receção, que foi devol-
vido assinado sem que no A/R tenha sido aposto n.º do documento de identificação de quem o assinou 
(cfr. aviso de receção a fls. 74 dos autos).

41º). Em 14 de novembro de 2003, foi instaurado, pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo 
de execução fiscal n.º 31232003010022474, com base na certidão de dívida n.º 0490 de 16 de abril de 
2003, referente a coimas fiscais e respetivas custas, no valor total de EUR 436,55, cobradas por falta 
de entrega dentro do prazo das declarações periódicas de IVA relativas aos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º trimestre 
de 2000 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 92 e 93 do PEF).

42º). Foi lavrada cota no processo de execução fiscal n.º 31232003010022474, de que em 3 de 
novembro de 2003, informando que foi enviado à ora oponente ofício, através de aviso postal sob mero 
registo, destinado a dar -lhe conhecimento da instauração do processo (cfr. cota a fls. 93 verso do PEF).

43º). Em 7 de janeiro de 2004, foi instaurado pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123200401001566, para cobrança coerciva do IRC relativo ao exercício de 1999 e 
respetivas custas, no valor de EUR 8.105,20 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 94 e 95 do PEF).
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44º). Em 6 de fevereiro de 2004, foi instaurado, pelo serviço de finanças Lisboa 6 o processo de 
execução fiscal n.º 3123200401009605, para cobrança coerciva do IVA do exercício de 2001 no valor 
de EUR 1.496,40 (cfr. autuação e certidão de dívida a fls. 96 e 97 do PEF).

45º). Foi lavrada cota no processo de execução fiscal n.º 3123200401001566, informando que em 
25 de fevereiro de 2004 foi enviado à oponente aviso postal sob mero registo com o n.º RR 8609 4802 
3 PT, destinado a dar -lhe conhecimento do processo (cfr. cota a fls. 95 verso do PEF).

46º). Foi lavrada cota no processo de execução fiscal n.º 3123200401009605, informando que em 
10 de março de 2004, foi enviado à ora oponente ofício, através de carta sob mero registo como n.º RR 
9341 8613 6 PT, cujo envelope foi devolvido ao serviço de finanças Lisboa 6 com a menção de “não 
reclamado” (cfr. envelope a fls. 97 verso e 98 do PEF).

47º). Em 29 de maio de 2004, foram apensos ao processo n.º 3123199901014781, melhor iden-
tificado no ponto 1, os processos de execução fiscal nºs 3123199901018264, 3123199901022482, 
3123199901027662, 3123200001013416, 3123200001020935, 3123200101001825, 3123200101021192, 
3123200101028189, 3123200201009672, 3123200201512536, 3123200301006614, 3123200301022474, 
3123200401001566 e 3123200401009605 (cfr. fls. 8 dos autos).

48º). Em abril de 2007 o serviço de finanças Lisboa 6 enviou o ofício n.º 4544 a Miguel Barreto 
da Silva Barrão, na qualidade de representante legal da oponente, através de carta registada com aviso 
de receção, sob o n.º de registo RO 6115 4146 2 PT, destinado a dar -lhe conhecimento do processo de 
execução fiscal n.º 3123199901014781 e apensos (cfr. ofício a fls. 9 do PEF).

49º). Em 18 de maio de 2007 deu entrada no serviço de finanças Lisboa 6 um requerimento subs-
crito por Miguel Barreto da Silva Bagão, no qual referia que em novembro de 1998 dirigiu à oponente 
uma carta a renunciar à gestão da oponente (cfr. fls. 12 a 16 do PEF).

50º). A petição inicial da presente oposição deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 6 em 
24 de maio de 2007 (cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

6. Conforme resulta da decisão recorrida, a oposição foi julgada procedente relativamente às 
execuções nºs.:

3123199901014781, 3123199901018264, 3123200001020935,
3123200101001825, 3123200101021192, 3123200101028189,
3123200201009672, 3123200201512536, 3123200301006614, 3123200301022474, 

3123200401001566, 3123200401009605.
Para assim decidir, o Mmº Juiz recorrido louvou -se na prescrição de algumas dívidas exequendas 

e na caducidade do direito à liquidação relativamente a outras.
A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, entende que não ocorreu o decurso de prescrição, nem 

do prazo de caducidade, uma vez que se provou que a oponente foi citada, pois as cartas não foram 
reclamadas e a oponente não ilidiu a presunção de que os CTT não haviam deixado na caixa do correio 
os respetivos avisos e também não foi invocado justo impedimento para não poder reclamar as cartas.

Como já se referiu, o MºPº emitiu parecer no qual defende a improcedência do recurso, uma vez 
que não se podem considerar válidas a citação e as notificações efetuadas à oponente.

Vejamos então.
6.1. Os processos de execução nºs: 3123200001020935,123200101001825, 3123200101021192, 

3123200201009672 e 3123200301022474, referem -se a dívidas de coimas e custas.
Relativamente a estas dívidas, a decisão recorrida julgou -as prescritas louvando -se na seguinte 

fundamentação:
O artigo 34º do RGIT dispõe que as sanções por contraordenação tributária prescrevem no prazo 

de cinco anos a contar da data da sua aplicação e o artigo 30º -A, n.º 2 do RGO, dispõe que a prescrição 
das coimas também ocorre quando, desde o seu início, tiver decorrido o prazo normal de prescrição 
acrescido de metade, ressalvado o tempo de suspensão.

Dos autos não resulta provado a data em que data foi decidida a aplicação das coimas em execução.
Contudo, dos autos resultam provadas as datas em que foram extraídas as certidões de dívida 

que deram origem aos processos de execução fiscal supra elencados. (cfr. pontos 21, 23, 27, 41 da 
fundamentação de facto).

Assim, dos autos resulta provado que o processo de execução n.º 1123200301022474, relativo 
a coimas aplicadas pela falta de entrega das declarações periódicas de IVA, relativas ao 1º, 2º, 3º e 
4º trimestre de 2000, foi instaurado em 14 de novembro de 2004, com base na certidão de dívida n.º 0490, 
datada de 16 de abril de 2003 (cfr. ponto 41 da fundamentação de facto).

A data de decisão de aplicação da coima é necessariamente anterior a esta data, mas mesmo que 
se considere a data de 16 de abril de 2003, a obrigação de pagamento da coima prescreveu no dia 13 de 
outubro de 2010 de acordo com o que se dispõe no artigo 30º -A, n.º 2, do RGO e atendendo a que não 
está provado ter ocorrido qualquer facto suspensivo da prescrição.

E, se assim é relativamente a este processo, por maioria de razão este regime tem de aplicar -se 
aos restantes processos por dívidas de coimas cujas certidões de dívida são anteriores a abril de 2003.

Concorda -se com este entendimento, pelo que, nesta parte a decisão recorrida não merece censura.
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6.2. Relativamente aos processos de execução fiscal nºs 3123991014781 (dívida de IVA de 9809T) 
e 3123991018264 (dívida de IVA de 9812T), a decisão recorrida considerou que, tendo a citação pes-
soal ocorrido em 2007 e tendo o prazo de prescrição de oito anos começado a correr em 1 de janeiro 
de 2000, o mesmo completou -se em 31.12.2006.

Ora, também nesta parte a decisão recorrida não merece censura, uma vez que nenhum facto 
suspensivo ou interruptivo ocorreu anteriormente.

6.3. Relativamente ao processo de execução fiscal n.º 3123200301006614 (dívida de IRC de 1998), 
foi também julgada prescrita a dívida, considerando que o prazo de oito anos previsto no artº 48º da 
LGT se esgotou em 31.12.2006, sendo certo que a citação que poderia ter interrompido esse prazo só 
veio a ocorrer em abril de 2007.

Já no caso do processo de execução fiscal n.º 3123200401001566, (relativo a dívida de IRC do 
exercício de 1999) foi decidido que não ficou provado que a recorrente tivesse sido notificada do ato 
de liquidação oficiosa até 31 de dezembro de 2003, pelo que ocorria o fundamento de oposição previsto 
na alínea e) do n.º 1 do artº 204º do CPPT.

Para assim decidir, o Mmº Juiz recorrido argumentou que a notificação efetuada ao abrigo do 
artº 39º, n.º 5 do CPPT não cumpre as formalidades legais, uma vez que o aviso de receção não contém 
a identificação da pessoa que assina, com a anotação do número de um documento de identificação.

Com o devido respeito, discorda -se deste entendimento.
Resulta dos factos provados nºs 36 e 39 que a primeira carta foi devolvida com a menção de não 

reclamado e foi efetuada segunda notificação ao abrigo do artº 39º, n.º 5 do CPPT. Ora, se mesmo que 
a carta viesse novamente a ser devolvida se considerava efetuada a notificação, por maioria de razão 
se tem tal notificação por efetuada se o aviso foi assinado. Conforme refere a recorrente, a formalidade 
da identificação cabia aos CTT e a Fazenda Pública não pode ser penalizada por essa falta. Por outro 
lado, sempre a oponente poderia impugnar aquela assinatura invocando não ser a pessoa que assinou 
seu legal representante, o que não fez.

Assim, quanto a este processo a decisão recorrida não pode manter -se, uma vez que a notificação da 
liquidação foi efetuada dentro do prazo de caducidade (até 31.12.2003). Por outro lado, atenta a citação 
para a execução ocorrida em 2007, a prescrição interrompeu -se por força do artº 49º, n.º 1 da LGT.

6.4. Cabe, finalmente, apreciar as dívidas dos processos nºs 3123011028189 (referente a IVA do 
4º trimestre de 1999), 3123200201512536 (relativo a IVA de 2000) e 3123200401009605 (referente a 
IVA do exercício de 2001).

Relativamente ao processo n.º 3123011028189, a decisão recorrida considerou que tendo sido 
enviado à oponente o documento de cobrança com o n.º 0152 00286528 07 através de carta registada 
sob o n.º de registo 209010, este veio devolvido sem se mostrar assinado, nem se encontrar aposto no 
mesmo qualquer menção sobre os motivos da devolução (cfr. ponto 18 da fundamentação de facto).

A Administração tributária enviou ofício destinado a dar cumprimento ao artigo 39º, n.º 5, do 
CPPT (cfr. ponto 19 da fundamentação de facto). Contudo, para que a Administração tributária beneficie 
da presunção legal, de notificação prevista nessa norma teria de provar o preenchimento da previsão 
normativa do artigo 39º, n.º 5, do CPPT. Esta norma pressupõe que a Administração tributária prove 
que o aviso da receção da 1ª carta expedida tenha lido devolvido porque o destinatário não a levantou 
ou recusou recebê -la. Dos autos apenas resulta provado que o aviso de receção veio devolvido, sem 
menção do motivo pelo qual não foi entregue, donde se conclui que a Administração Tributária não 
logrou provar que o aviso foi colocado na caixa postal da oponente e, portanto, não logra provar que 
a oponente teve a oportunidade de tomar conhecimento do documento de cobrança, donde se conclui 
que, não valendo a presunção de notificação prevista no artigo 39º, n.º 5 do CPPT, a Administração 
tributária não notificou a oponente da liquidação oficiosa do IVA em causa.

Parece -nos que também aqui a razão está do lado da decisão recorrida, já que de fls. 93 dos autos 
não resulta qualquer motivo par a devolução da carta (recusa, não levantamento apesar de deixado 
aviso, etc.).

Quanto aos processos nºs 3123200201512536 (relativo a IVA de 2000) e 3123200401009605 
(referente a IVA do exercício de 2001), entendeu também a decisão recorrida que dentro do prazo de 
caducidade do direito à liquidação, as liquidações não foram notificadas à oponente.

E isto porque, relativamente ao primeiro processo, apenas ficou provado que o aviso de receção 
n.º 20022044 foi devolvido não assinado e no envelope foi aposta a menção “não atendeu” e carimbo 
com data de 28 de março de 2002 (cfr. fls. 97 verso dos autos); quanto ao segundo processo também ficou 
apenas provado que foi enviado à oponente o documento de cobrança n.º 2003 8310014694, através de 
carta registada com aviso de receção, destinado a dar -lhe conhecimento do ato de liquidação oficiosa 
de IRC do exercício de 1999, que veio devolvido com a menção de “não reclamado” (cfr. documento 
de cobrança a fls. 76 dos autos).

Ora, não estando provado que tenha sido dado cumprimento ao n.º 5 do artº 39º do CPPT, a pre-
sunção de notificação não funciona, pelo que ocorre o fundamento de oposição invocado.
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Concluindo: de acordo com acima exposto, as dívidas mostram -se prescritas ou caducou o direito 
à liquidação  - isto na parte da sentença que foi recorrida – exceto quanto à dívida de IRC do exercício 
de 1999, a ser cobrada através do processo de execução fiscal n.º 3123200401001566.

7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se parcial provimento ao recurso, revogando -se a sentença 
recorrida na parte em que julgou prescrita a à dívida de IRC do exercício de 1999, a ser cobrada através 
do processo de execução fiscal n.º 3123200401001566, nessa parte se julgando também improcedente 
a oposição, mantendo -se a mesma sentença na parte restante (ora recorrida).

Custas pela recorrente e também pela recorrida, uma vez que contra -alegou, mas esta apenas na 
proporção do decaimento.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Processo n.º 378/11 -30.
Recorrente: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Recorrido: Ricardo Paixão Moreira Sá Fernandes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - RELATÓRIO
IFAP  - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Tributário de Lisboa, na oposição deduzida por Ricardo Paixão Moreira Sá Fernandes 
contra a execução para cobrança de dívida àquele Instituto no montante de € 7.039.01, julgou procedente 
a oposição e extinta a execução fiscal.

O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1 - A douta sentença recorrida é nula, nos termos do disposto no artigo 125º do CPPT, por estar 

inquinada do vício de falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito, uma vez que a 
mesma, concluindo não ter ocorrido, no caso em concreto, liquidação da dívida exequenda, não expli-
citou, porém, os fundamentos de tal conclusão.

2 - Ao contrário do concluído pela Douta Sentença, da matéria constante dos autos não resulta 
que tenha ocorrido omissão do acto de liquidação, antes resultando o contrário, pois que, dos factos 
provados consta o facto de o executado ter sido interpelado para efectuar o pagamento da quantia 
reputada indevidamente paga.

3 - Ainda que tenha ocorrido omissão do acto de liquidação da dívida exequenda em momento 
prévio ao da instauração da execução fiscal (o que não se concede) a citação para aquela traz ao co-
nhecimento do executado a liquidação da dívida exequenda, podendo aquele, a partir desse momento, 
fazer uso dos meios legalmente previstos, para impugnar a legalidade da mesma;

4 - A oposição à execução fiscal apenas pode ter como fundamento, um dos casos previstos, de 
forma taxativa, no artigo 204º do CPPT.

5 - Está vedada, em sede de oposição à execução fiscal, a discussão da legalidade, em concreto, da 
liquidação da dívida exequenda, quando a lei assegure meio judicial de recurso ou impugnação contra 
o acto de liquidação.

6 - No caso dos autos, pretendendo o Oponente ver discutida a legalidade da liquidação da dívida 
exequenda, a oposição deveria ter sido rejeitada, uma vez que o mesmo poderia ter reagido ao acto de 
liquidação que lhe foi notificado por intermédio de acto administrativo.

7 - Assim, atento tudo quanto exposto deve a sentença proferida ser revogada, por decisão que 
considere improcedente a oposição apresentada e determine o prosseguimento da execução fiscal.

Foram apresentadas contra -alegações, nas quais o recorrido formulou das seguintes conclusões:
A) A situação prevista na alínea h) do n.º 1 do art. 204º do C.P.P.T. pressupõe uma liquidação 

tributária ou equivalente, como decorre da referência à existência de um meio judicial de impugnação 
(isto é, a impugnação judicial prevista no C.P.P.T.) ou de um recurso contra o acto de liquidação (isto 
é, o recurso hierárquico ou a reclamação graciosa previstos no C. P. P.T.).

B) Nada disto ocorre no caso dos autos, em que se verificou a mera comunicação ao ora Recor-
rido de que ele deveria proceder a determinado reembolso, nos termos de um contrato celebrado com 
o IFADAP, para o qual, ainda por cima, se induziu o particular em erro, quando se estipulou, nesse 
contrato, a competência de um foro civil.

C) Assim sendo, não havendo verdadeiro acto de liquidação, o cidadão — in casu, o Recorrido  - não 
está inibido de discutir a existência da dívida no processo executivo.
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D) Em qualquer caso, sempre seria inconstitucional o entendimento dado ao art. 204º n.º 1  - h) do 
C.P.P.T., no sentido em que, no processo de execução fiscal, o cidadão não pode discutir a existência da 
dívida que um Instituto Público pretende cobrar através de tal processo, com referência a um contrato 
celebrado com o particular, quando, previamente à sua instauração, tal Instituto Público se limitou 
a fazer ao particular a comunicação de que, no âmbito desse contrato, deve proceder à reposição de 
determinada quantia, acrescida de juros.

E) Tal interpretação normativa violaria o princípio do acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional 
efectiva, que o art. 20º da Constituição salvaguarda, o que vai arguido.

F) Acresce que existe abuso de direito na pretensão do IFADAP, quando por si está confessado 
nos autos que as irregularidades detectadas  - de resto, supridas  - envolvem uma quantia de montante 
não superior a €977,02.

G) No mais, o Recorrido louva -se na sentença.
O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«1. Inexiste a arguida nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de 

facto e de direito da decisão’.
a) a fundamentação de facto corresponde ao conjunto formado pelos factos provados e não 

provados
b) a fundamentação de direito radica na aplicação da norma constante do art. 204º n.º 1 

alínea h) CPPT, em consequência da apreciação da prova produzida e da conclusão no sentido da 
ilegalidade da dívida exequenda, porque as irregularidades apontadas na emissão das facturas 
não puseram em causa a validade substancial dos documentos que comprovaram a realização das 
despesas, as quais foram efectivamente efectuadas (sentença 111:4 fls. 227)

O recorrente confunde erroneamente o vício arguido com a falta de especificação dos funda-
mentos de facto e de direito na apreciação de questão suscitada pelo Ministério Público (preclusão 
da discussão da legalidade da liquidação da dívida exequenda na oposição à execução), a qual no 
constitui causa de nulidade da sentença.

O tribunal emitiu pronuncia sobre esta questão, embora em termos invulgarmente sucin-
tos, entendendo que aquela preclusão não se verifica porque não foi praticado qualquer acto de 
liquidação (sentença III.4 fls. 225)

2. Jurisprudência consolidada exprime o entendimento de que:
a) os contratos de atribuição de ajuda celebrados entre o IFADAP e os respectivos benefi-

ciários são contratos de natureza administrativa
b) o acto de rescisão do contrato por incumprimento do beneficiário é um acto administra-

tivo (art. 120º CPA)
c) o processo de execução fiscal é o meio adequado para a cobrança coerciva da quantia 

exequenda resultante da restituição por incumprimento (art. 148º nº2 alínea a) CPPT; art. 155º 
nº1 CPA) e (acórdão Tribunal Constitucional n.º 859/03, 23.03.2007/acórdãos STA -SCT 25.06.2009 
processo n.º 416/09; 26.08.2009 processo n.º 609/09; 23.09.2009 processo n.º 650/09; 21.10.2009 
processo n.º 462/109; 3.03.2010 processo n.º 21/10/acórdãos STA -SCA 2.05.2000 processo
n.º 45 774; 24.06.2004 processo n.º 1229/03)

3. A expressão liquidação inscrita na norma constante do art.204º nº1 al.h) CPPT deve ser 
interpretada em sentido amplo, por forma a abranger não apenas a liquidação de dívida tributária 
mas a liquidação de qualquer dívida resultante da prática de acto administrativo, cuja cobrança 
coerciva seja efectuada no processo de execução fiscal

Apontam no sentido da interpretação propugnada os seguintes argumentos e considerações:
a) a norma não se refere a dívida tributária exequenda (admitindo o legislador a possibilidade 

de dívidas não tributárias serem cobradas coercivamente por via do processo de execução fiscal)
b) o fundamento da impossibilidade de discussão da legalidade da dívida exequenda na opo-

sição à execução fiscal radica no facto de a sede adequada para essa discussão ser a impugnação 
graciosa (reclamação graciosa e recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial), na 
sequência da notificação do acto tributário de liquidação

c) este fundamento subsiste quando o acto administrativo não tem natureza tributária, 
podendo a legalidade ser discutida em sede de recurso contencioso (art.24 e sgs. LPTA) e, actual-
mente, de acção administrativa especial (arts.46º e sgs. CPTA)

4.No caso concreto:
a) o recorrente foi notificado por ofício com data 30.12.2002 de um acto administrativo, 

consistente na modificação do contrato de atribuição de ajuda e na exigência de devolução do 
montante pago e não comprovado, no montante de € 5 493,11 (probatório al.l); doc.fls.23)

b) este acto administrativo contém uma liquidação, na medida em que exprime um quanti-
tativo certo e líquido que o beneficiário da ajuda deve restituir

c) eventual irregularidade da notificação por falta de indicação dos meios de defesa poderia 
ser suprida mediante requerimento para passagem do requisito omitido ou passagem de certidão 
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graciosa com essa indicação, tendo como consequência o diferimento do início do prazo para re-
clamação, recurso hierárquico, recurso contencioso ou outro meio judicial (art.37º nºs 1 e 2 CPPT)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da impro-

cedência da oposição»
Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) - Ao abrigo do regime das ajudas às medidas florestais na agricultura, instituído pelo Reg (CEE) 

n.º 2080/92 e regulamentado pelo DL. n.º 150/94, de 25 de Maio e pelas Portarias n.º 199/94, de 6 de 
Abril n.º 809 -D/94, de 12 de Setembro e n.º 606/96, de 25 de Outubro, o ora oponente apresentou uma 
candidatura ao Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal  - PAMAF, Medida 3 —Florestas

B) - A candidatura, à qual foi atribuída o número de projecto 1998230052403, foi aprovada, tendo 
sido celebrado contrato de atribuição de ajuda ao abrigo do PAMAF para esse efeito, em 28/06/1999 
(cfr. Anexo I da certidão de dívida junta aos presentes autos de oposição);

C) - A título de ajuda ao investimento o ora oponente recebeu do então IFADAP o valor total de 
€ 16.052,79 (3.218.296$00) (cfr. aditamento ao contrato celebrado em 18/07/2000, no Anexo I da 
certidão de dívida junta aos presentes autos de oposição);

D) - Em 15/06/2000, no âmbito dos seus poderes de fiscalização e conforme previsto na cláusula 
D. 1 das condições gerais do contrato celebrado, o Instituto elaborou “relatório de execução física dos 
investimentos aprovados”, para verificação da situação actual do investimento e da regularidade da 
execução dos compromissos assumidos pelo ora oponente (cfr. fls. 149 dos autos);

E) - No âmbito do relatório elaborado e face à validação efectuada, os serviços concluíram que de 
uma forma geral o projecto está bem executado, salvo as alterações que sofreu e para as quais deveria 
ter sido obtida a respectiva autorização (fls. 150v dos autos);

F) - O IFADAP reclama na presente execução o montante de € 7.039,01, correspondendo a capital 
o valor de €5.493,11 e € 1.545,90 a juros de mora vencidos (cfr. certidão de dívida a fls. 15 dos autos);

G) - O fundamente da execução tem a ver com duas irregularidades na emissão de duas facturas, 
uma por existir um erro material na identificação de uma espécie arbórea e outra por falta do original 
de uma factura relativa à elaboração da cartografia (art. 5º da p.i. e arts. 8º e 9º da contestação, bem 
como documentos a fls. 99 e 100 dos autos);

H) - A alínea d), da Cláusula 6ª das Condições Particulares do contrato celebrado, estipula que:
“O pagamento das ajudas poderá ser efectuado logo que a execução material do projecto e respec-

tivos documentos comprovativos forem suficientes para a libertação de uma das parcelas do subsídio. 
Para o efeito, o Cliente deve solicitar à DRA da área da sua exploração que valide os documentos.

Os documentos comprovativos das despesas efectuadas deverão ser apresentados nos noventa dias 
após o crédito em conta pelo IFADAP da prestação a que respeitam, não se aplicando o disposto na 
alínea B. 2. das Condições Gerais deste Contrato.” (cfr. Anexo I junto à certidão de dívida emitida);

I) - Por considerar que o oponente não regularizou a situação apontada, no prazo previsto, o 
IFADAP procedeu à modificação do contrato de atribuição de ajudas, com exigência de devolução do 
montante pago e não comprovado;

J) - O oponente foi notificado, através do ofício n.º 18696, de 21/04/2004, para proceder ao pagamento 
voluntário da quantia considerada indevidamente recebida (cfr. Anexo II da certidão de dívida emitida;

L)  - A autuação de processo de execução fiscal n.º 3085200601035886 aconteceu em 25/01/2006 
e a citação do oponente ocorreu em 04/04/2006 (fls. 39 dos autos);

M) Em 17/05/2006 deu entrada a presente oposição no Serviço de Finanças de Lisboa -3, cfr. 
carimbo aposto a fls. 2;

N) A questão da identificação da espécie arbórea tem a ver com o facto de na factura n.º 209 se ter 
declarado a venda de 3.247 espécies de pinheiro bravo, com o valor de € 113.645$00, com referência a 
um código que não teria a ver com o do pinheiro bravo (558.99.00.017.101), mas sim com o pinheiro 
do Alepo (558.99.00.017.103), sendo que tal troca de código resultou de um erro material, uma vez que 
a espécie facturada correspondeu à espécie efectivamente plantada, (cfr. documentos de fls. 99, 100, 
101 e 102 e depoimento das testemunhas Joaquim Couto e Travessa Ramalho;

O)  - O pinheiro do alepo é mais caro que o pinheiro bravo  - cfr. depoimento das testemunhas 
Travessa Ramalho e Eng. Fernando Mesquita;

P) Quanto à segunda irregularidade apontada  - factura n.º 59  - trata -se de uma factura no valor 
de 82.830$00, cujo original se extraviou, mas cuja cópia corresponde efectivamente ao original, o que 
de resto o IFADAP aceita, até porque o original de tal factura fora entregue no IFADAP que a devol-
veu invocando a razão de não ter sido ainda devolvida a cartografia digital, o que entretanto ocorreu
(cfr. documentos de fls. 99 e 100 dos autos);



1648

Q) As correcções ao projecto propostas pelo relatório de execução física (fls. 148 a 151) não 
puderam ser efectuadas porque, entretanto, um incêndio destruiu toda a plantação (cfr. depoimento da 
testemunha Joaquim Couto).

3 - DO DIREITO:
DECIDINDO NESTE STA
Da questão prévia da nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de facto e 

de direito da decisão. Carece de razão o recorrente.
A decisão recorrida fixou, os factos que considerou provados e fez a subsunção do direito aos 

factos através da consideração de que integravam o fundamento do art. 204º n.º 1 aI. h) CPPT, tendo 
concluído no sentido da ilegalidade da dívida exequenda, porque as irregularidades apontadas na emis-
são das facturas não puseram em causa a validade substancial dos documentos que, comprovaram a 
realização das despesas, as quais foram efectivamente efectuadas (sentença fls. 227). Quanto à questão 
da preclusão da discussão da legalidade da liquidação da dívida exequenda na oposição à execução, 
entendeu que aquela preclusão não se verifica porque não foi praticado qualquer acto de liquidação 
(sentença, fls. 225) o tribunal emitiu pronuncia sobre esta questão suscitada pelo Mº Pº.

Não ocorre pois o vício de nulidade da sentença apontado pelo recorrente.
Cumpre agora analisar a bondade da decisão recorrida.
A regra é a de que numa oposição não pode discutir -se a legalidade em concreto da dívida exe-

quenda a menos que o oponente não tenha tido a oportunidade de a impugnar ou dela recorrer.
No presente caso afigura -se lógica a decisão recorrida, no enquadramento legal dos pressupostos 

que considerou. A saber: não ter ocorrido notificação da liquidação.
Resta saber se os pressupostos estão devidamente colocados e considerados.
E, aqui o Mº Pº junto deste STA diz que não, sustentado em jurisprudência que cita.
E, faz as seguintes afirmações com as quais concordamos:
Que os contratos de atribuição de ajuda celebrados entre o IFADAP e os respectivos beneficiários 

são contratos de natureza administrativa
Que o acto de rescisão do contrato por incumprimento do beneficiário é um acto administrativo 

(art. 120º CPA).
Que o meio próprio para reagir ao acto de rescisão por incumprimento é a acção administrativa 

especial.
Que o processo de execução fiscal é o meio adequado para a cobrança coerciva da quantia exe-

quenda resultante da restituição por incumprimento.
Que a expressão liquidação inscrita na norma constante do art.204º nº1 alínea h) CPPT deve ser 

interpretada em sentido amplo, por forma a abranger não apenas a liquidação de dívida tributária mas 
a liquidação de qualquer dívida resultante da prática de acto administrativo, cuja cobrança coerciva 
seja efectuada no processo de execução fiscal.

De facto, no art. 204º do CPPT estabelecem -se, taxativamente, os fundamentos da oposição à 
execução fiscal, como resulta do preceituado no seu n.º 1: “a oposição só poderá ter algum dos se-
guintes fundamentos”.

“Esta taxatividade dos fundamentos de oposição não implica uma restrição aos direitos funda-
mentais de acesso aos tribunais, à tutela judicial efectiva e ao recurso contencioso e, acrescentámos 
nós, ao princípio do favorecimento do processo ou pro actione, uma vez que a impugnação de actos 
lesivos é permitida sempre que a lei assegurar um meio de os impugnar contenciosamente, como ex-
pressamente se refere na alínea h) do seu n.º 1.

Assim, deste art. 204.º não pode resultar, em nenhuma hipótese, uma situação em que um par-
ticular que tenha sido atingido na sua esfera jurídica por um acto da administração fique privado, 
antes ou depois da instauração da execução, da possibilidade de acesso aos tribunais para defesa dos 
seus direitos.

Por isso, o carácter taxativo dos fundamentos de oposição não consubstancia uma restrição 
daqueles direitos, mas sim um seu condicionamento, que não é proibido pela Constituição.

Na verdade, as normas processuais que prevêem prazos para exercício de direitos e obrigam à 
utilização de determinados meios processuais para o seu exercício, não envolvem uma restrição do 
direito de acesso aos tribunais antes representam uma garantia do seu eficaz exercício, por serem a 
forma de procurar obter a rentabilização e optimização dos serviços de justiça que têm como corolá-
rio a sua maior eficácia como meio de os particulares, na sua generalidade, verem contenciosamente 
reconhecidas as suas posições jurídicas perante a administração” (Jorge Sousa, in CPPT anotado,
4ª ed., págs. 871 e 872).

Em execução fiscal, mormente por meio de oposição a ela, atendendo ao carácter especial e su-
mário deste instrumento processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da liquidação 
da quantia exequenda. Na realidade, o processo de oposição tem por escopo essencial o ataque (global 
ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção da execução, ou absolvição do executado da instância 
executiva, pela demonstração do infundado da pretensão de entidade exequente.



1649

Importa pois atentar ao invocado pelo ora recorrido, em sede de petição inicial, como causa de pedir:
Ora, as questões que, assim, vêm alegadas pelo recorrido como fundamento de oposição à exe-

cução são tudo questões que não se enquadram em nenhum dos fundamentos ali articulados (art. 204º 
do CPPT, nomeadamente alínea h)).

Na verdade, atentando aos termos da petição inicial a oponente, por via dela, questiona, tão só a 
legalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda.

Matéria que, se quadra antes no âmbito da acção administrativa especial e não no processo de 
oposição à execução fiscal.

Ora, como vem sendo jurisprudência pacífica deste STA, a legalidade do acto só pode ser válida 
e eficazmente controvertida ou questionada em processo de oposição à execução fiscal nos casos de 
ilegalidade abstracta (cfr. aI. a) do n.º 1 do artº 204º do CPPT) e em casos de ilegalidade concreta apenas 
quando a lei “não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação” (cfr. 
alínea h) do n.º 1 do citado artº 204º).

Na verdade, notificado da obrigatoriedade de restituir determinadas quantias, o ora recorrido po-
dia — e devia — atacar tal despacho, através de recurso contencioso ou de uma acção administrativa 
especial.

Não se concede que a execução fiscal suporte uma abertura legal desse tipo conforme é sua 
pretensão.

O ataque à execução tem regras e fundamentos próprios, que são os constantes do art. 204º do 
CPPT, não se vendo que, no caso, e para além dos aí previstos, o recorrente, usando a acção adminis-
trativa especial, não pudesse aí atacar o acto administrativo sindicado o que lhe retira a possibilidade 
de discutir em sede de oposição a legalidade em concreto da dívida exequenda.

Por isso, no caso em apreço, a questão que vem suscitada acerca da legalidade em concreto do acto 
não se mostra enquadrada na supra referida alínea h), na medida em que, estando em causa a prática 
de uma acto administrativo, na sequência do qual foi emitida a certidão de dívida, o oponente podia, 
legalmente, sindicar contenciosamente aquele acto.

Consistindo o erro na forma de processo (art. 199º do CPC) em ter o autor usado de uma forma 
processual inadequada para fazer valer a sua pretensão, a correcção do dito erro é possível quando todo 
o processo passe a seguir a tramitação adequada.

Porém, questão prévia e distinta é a de saber se o oponente estava á data da apresentação da petição 
de oposição, em tempo para poder interpor a referida acção administrativa especial o que a suceder nos 
acarreta o dever de convolar para esse meio de reacção.

Sucede que dos autos não consta o teor do despacho que determinou a obrigatoriedade de restituir 
as quantias em causa nos autos (despacho que terá sido comunicado ao oponente a coberto do ofício 
nº33.511/7518/02 de 30/12/02 - vd fls. 23) e ao qual é feita referência no ofício de 02/01/2003 constante 
de fls. 91 dos autos onde parece surpreender -se uma “suspensão” da decisão comunicada a coberto 
daquele primeiro ofício de 30/12/2002 na sequência de alguma reclamação ou requerimento comuni-
cado por telecópia, da autoria do ora oponente, recepcionada no IFAP em 03/01/2002. São elementos 
essenciais que importa clarificar e que se mostram essenciais para aquilatar, além do mais, da perfeição 
da eventual notificação efectuada (do dito despacho e, da liquidação de capital e juros a restituir) para 
a final considerar a oportunidade de convolar a petição de oposição para o meio próprio de reacção 
agora afirmado e que, reitera -se, é a referida acção administrativa especial, de acordo com a previsão 
dos artigos 97.º n.º 3 da LGT e 98.º nº4 do CPPT, o que se admite, em hipótese, como ainda possível 
caso, aquela notificação não tenha sido efectuada com respeito pelos formalismos legais.

Salienta -se, ainda, a conclusão terceira do presente recurso na qual o próprio IFAP embora afir-
mando que não concede ter ocorrido omissão do acto de liquidação da dívida exequenda admite a que 
a ter sucedido tal, em momento prévio ao da instauração da execução fiscal, por via da citação que 
trouxe ao conhecimento do executado a liquidação da dívida exequenda, se possibilita a este fazer uso 
dos meios legalmente previstos, para impugnar a legalidade da mesma;

Em suma: Não é de afastar a possibilidade de o oponente ainda estar em tempo para atacar a li-
quidação da dívida exequenda, segundo cremos não em sede de oposição mas na sede própria de acção 
administrativa especial para onde, se for caso disso, poderá operar -se a convolação, a menos que se 
conclua que inexiste um prévio acto administrativo de rescisão do contrato e inerente liquidação do 
montante a restituir por força dessa rescisão, como sucedeu no caso tratado no Ac do STA de 19/10/2011, 
no Proc. n.º 0578/11 (onde o título executivo que serviu de base à execução não foi extraído a partir de 
um acto administrativo prévio que tivesse sido notificado ao destinatário, pelo que se havia procedido 
à execução de um acto administrativo inexistente e ineficaz e daí ter -se ali concluído que «Se a dívida 
incorporada no título executivo não é exigível, por falta de acto administrativo previamente notificado 
ao executado, existe inexequibilidade do título, que é um fundamento à oposição enquadrável na alínea i) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT.».

Porém, dado que a questão a decidir (incluindo a decisão de convolação ou não) envolve apre-
ciação de matéria de facto que não se encontra apurada nem fixada nos autos, não pode este STA dela 
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conhecer em substituição [cfr. o n.º 5 do art. 12º e a aI. b) do art. 26º, ambos do ETAF (2002); e o n.º 2 
do art. 762º do CPC, na redacção do DL n.º 329 -A/95, 12/12].

Importa, assim, ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que, seja produzida a prova pertinente.
Assim sendo, e não podendo este Tribunal substituir -se à primeira instância na aportação dos 

referidos elementos, que consideramos pertinentes, é caso para, concedendo provimento ao recurso, 
revogar a decisão recorrida baixando os autos à 1ª instância para ampliação da matéria de facto e 
prolação de nova decisão, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no 
presente recurso.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a de-

cisão recorrida e, em ordenar a baixa dos autos à 1ª Instância para aí, após a realização das diligências 
de prova apontadas e as demais que sejam consideradas necessárias, ser fixada matéria de facto que 
possibilite a prolação de decisão em conformidade com a mesma.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Isabel Marques 
da Silva 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Juros indemnizatórios. Caducidade do direito de liquidar. Erro.

Sumário:

 I — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da LGT, derivado 
de anulação judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado 
no processo que esse acto está afectado por erro sobre os pressupostos de facto 
ou de direito imputável à AT.

 II — A anulação de um acto de liquidação baseada na caducidade do direito de liquidar 
o tributo, por a notificação daquele acto não ter sido efectuada dentro do prazo da 
caducidade, não implica a existência de qualquer erro sobre os pressupostos de 
facto ou de direito do acto de liquidação, pelo que não existe o direito de juros in-
demnizatórios a favor do contribuinte, previsto naquele n.º 1 do artigo 43.º da LGT.

 III — Isto, sem prejuízo de o contribuinte poder pedir a indemnização a que se julgue 
com direito, o que lhe é assegurado, não só pela Constituição (artigo 22.º), como 
pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro), mas em processo próprio.

Processo n.º 410/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Theodor Karl Friedrich Henniges.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Theodor Karl Friedrich Henniges (adiante Impugnante ou Recorrido), na sequência do inde-

ferimento da reclamação graciosa que deduziu contra a liquidação adicional de Imposto Sobre o Ren-
dimento das Pessoas Singulares (IRS) que lhe foi efectuada com referência ao ano de 2002, apresentou 
impugnação judicial no Tribunal Tributário de Lisboa, pedindo a anulação daquele acto e o reembolso 
do montante pago, acrescido de juros indemnizatórios.

1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou procedente a impugnação judicial, anulou a 
liquidação impugnada e condenou a Fazenda Pública nos peticionados juros indemnizatórios.

1.3 Inconformada com essa sentença, mas apenas na parte relativa à condenação em juros indem-
nizatórios, a Fazenda Pública dela interpôs recurso nesse segmento e o recurso foi admitido, para subir 
imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«I. A douta sentença ora recorrida entendeu que a anulação por caducidade do direito à liquida-

ção, consubstancia um vício imputável aos serviços e impede a renovação do acto “já que o direito ao 
tributo se extinguiu por não ter sido exercido no prazo de quatro anos.”
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II. É manifesto que, o erro imputável aos serviços, não se verifica, já que a anulação da liquidação 
e a consequente procedência da presente impugnação, assenta, manifestamente, na caducidade do direito 
à liquidação derivada do facto de a mesma não ter sido notificada no prazo de caducidade;

III. Estando assim em causa, tão -só, a violação de um direito de natureza meramente procedi-
mental, não enfermando aquela liquidação, em si mesma, de qualquer tipo de vício ou ilegalidade face 
às normas fiscais substantivas;

IV. Efectivamente, a notificação da liquidação, sendo um requisito da eficácia do acto de liqui-
dação, é exterior ao próprio acto e não contende com a validade intrínseca do mesmo, pelo que a sua 
falta, que constitui um vício formal ou procedimental, apenas lhe retira eficácia obstando à respectiva 
exigibilidade;

V. O erro imputável aos serviços, que releva para efeitos de atribuição de juros indemnizatórios deve, 
pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da situação tributária do contribuinte não abran-
gendo os vícios formais ou procedimentais (cfr. neste sentido, Ac. do STA de 8/6/2011, proc. 0876/09), 
sendo essa a razão pela qual, no caso vertente, não são devidos juros indemnizatórios;

VI. Compreende -se que, nos casos em que há uma anulação de um acto de liquidação por não 
se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que deveria assentar, havendo a certeza de 
que a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída uma indemnização (no caso sob 
a forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em que a decisão judicial não implica 
a antijuricidade material da exigência daquela prestação (neste sentido, Ac. STA, de 2008/10/29 e de 
2009/09/09, procs. nº. 0622/08 e 0369/09, respectivamente);

VII. Tendo a douta sentença recorrida violado por erro de aplicação e de interpretação, o disposto 
no n.º 1 do art. 43º da LGT, e tendo, quanto ao mais, decidido com base em entendimento contrário ao 
que resulta das presentes conclusões, deverá ser revogada, com as legais consequências.

Termos em que e sempre com o mui douto suprimento de V. Exªs., deverá o presente recurso ser 
julgado procedente anulando -se [1] a douta decisão em apreço, com as legais consequências, assim se 
fazendo a costumada JUSTIÇA!».

1.5 O Recorrido não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público, que emitiu parecer no sentido de que seja dado provimento ao recurso e, consequentemente, 
revogada a sentença na parte recorrida; isto, com a seguinte fundamentação:

«A liquidação foi anulada por não notificação do imposto dentro do prazo de caducidade.
Ora, quer parecer ser de reconhecer razão à recorrente, considerando que aquela é uma condição 

de eficácia, segundo o previsto no art. 77.º n.º 6 da L.G.T.
Aliás, o impugnante não apresentou resposta ao que se alega.
E no sentido de que “não são devidos juros indemnizatórios, por não se apurar a existência de 

erro imputável aos serviços sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de liquidação, se este 
foi anulado com fundamento em vício de forma por preterição de formalidade essencial” se pronuncia 
a jurisprudência do S.T.A., nomeadamente também em caso que se considerou que “se considerou 
que a liquidação é ineficaz, que não anulável” – assim, ac. de 8 -6 -2011, proferido no proc. 0876/09, 
acessível em www.dgsi.pt».

1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a da saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 

julgamento na parte em que condenou a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios, o 
que, como procuraremos demonstrar, exige que se indague se estão ou não verificados os requisitos 
para essa condenação ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, designadamente, se «houve 
erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido».

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes 

termos:
«Factos Provados
A) Relativamente ao IRS do ano de 2002, foi emitida declaração oficiosa, a corrigir o Anexo 

J/rendimentos obtidos (pelo ora Impugnante) no estrangeiro – cfr. fls. 58, 59, 61, 62, 66 a 74 dos autos 
e 106 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

B) Foi emitida Demonstração de Liquidação de IRS n.º 2006 5004601154, da qual resulta, além 
do mais, o seguinte: valor a pagar € 44.235,02; ano a que respeitam os rendimentos: 2002; data com-
pensação 2006 -12 -19; data liquidação: 2006 -12 -16 – cfr. fls. 38 do processo instrutor, cujo conteúdo 
se dá aqui por integralmente reproduzido.

C) Foi emitida Demonstração de acerto de contas n.º 2006 00001453366, da qual resulta, além do mais, 
o seguinte: nr. compensação: 2006 00010109354, data 2006 -12 -19 (…) Estorno Liq. de 2002 – Liq. 2005 
5000063346 – Montante + 30.701,35 (…) Acerto Liq. de 2002 – Liq. 2006 5004601154 – ( -) 44.235,02 
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(…) Saldo a pagar: € 13 533,67 (…) Data Limite de Pagamento: 2007 -01 -25 – cfr. fls. 39 do processo 
instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

D) Em 19/12/2006, e com a Demonstração de Liquidação de IRS n.º 2006 5004601154, foi ex-
pedida carta registada com aviso de recepção para a morada: Rua ……………………. Lisboa – cfr. 
fls. 40 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

E) O aludido aviso de recepção não se encontra assinado pelo destinatário ou por qualquer outra 
pessoa – cfr. fls. 40 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

F) Consta do processo instrutor certidão de notificação, datada de 20 de Dezembro de 2006, 
cujo teor se transcreve: “Em cumprimento do mandado que antecede, certifico que notifiquei hoje o 
sujeito passivo Theodor Karl Friedrich Henniges, Nif …………………….., relativo ao documento de 
cobrança n.º 2006 -000101093545, resultante da liquidação de IRS do ano de 2002, com apuramento 
de imposto a pagar de € 13 533,67. De como ficou ciente, tendo recebido o conjunto dos documentos 
constantes do mandado de notificação, vai comigo aqui assinar (…)” – cfr. fls. 44 do processo instrutor, 
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

G) O documento referido na alínea anterior apenas foi assinado pelo funcionário – cfr. fls. 42 do 
processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

H) Consta no processo instrutor certidão marcando hora certa, datada de 20 de Dezembro de 2006, cujo 
teor se transcreve: Certifico que, tendo vindo hoje, pelas 15 horas e 30 minutos, à morada a seguir indicada, 
a fim de notificar o sujeito passivo Theodor Karl Friedrich Henniges, com o NIF ……………………., 
residente na R ……………………, relativo aos documentos de cobrança n.º 2006 -1453366, resultante da 
liquidação de imposto e juros compensatórios respeitantes ao IRS do ano de 2002, não o consegui fazer em 
virtude de na referida morada/sede não se encontrar qualquer pessoa.

Por esse motivo, deixo -lhe indicação de hora certa, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 240.º 
do Código de Processo Civil, ficando desse modo avisado que, no próximo dia 21 de Dezembro de 2006, 
pelas 15 horas, será contactado neste local, para levar a efeito a notificação que hoje me propunha a 
fazer, ficando ainda avisado que, se no dia indicado não se encontrar presente, a notificação será feita 
na pessoa que em melhores condições se encontrar nesta morada para a transmitir ao sujeito passivo 
ou ao seu representante legal. [2]

Caso não seja possível a colaboração de terceiros, a notificação será feita por afixação da nota 
de notificação na presença de duas testemunhas (n.º 3 do art. 240.º do CPC), valendo como notificação 
pessoal – cfr. fls. 43 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

I) Consta do processo instrutor certidão de hora certa, cujo teor se transcreve: Certifico que hoje 
dia 21 de Dezembro de 2006 pelas dia e hora que designei por Aviso de Notificação marcando hora 
certa nos termos do art. 240.º do Código de Processo Civil, voltei à Rua ……………………., a fim de 
notificar o sujeito passivo Theodor Karl Friedrich Henniges, com o NIF/NIPC ……………………., de 
todo o conteúdo do mandado que antecede, relativo ao documento de cobrança resultante da liquidação 
de imposto e/ou juros compensatórios de 2006 -1453366, referente ao ano de 2002.

Como o notificando não se encontrava presente, verifiquei a notificação por afixação à porta da 
sua residência, da nota onde constava o objecto da notificação – cfr. fls. 44 do processo instrutor, cujo 
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

J) Certidão esta que se encontra assinada pelo funcionário e por João (…) Martins – cfr. fls. 44 
do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

K) Por documento datado de 19/02/2007, o Impugnante tomou conhecimento de que corria contra 
si o processo de execução fiscal n.º 3301200701013742, instaurado, em Fevereiro de 2007, pelo Serviço 
de Finanças -4, para cobrança do montante de € 13.892,45 – cfr. fls. 18, 54 e 94 do processo instrutor, 
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

L) Em 31/07/2007, e com referência ao processo n.º 3301200701013742, o impugnante procedeu 
à entrega da quantia de € 14.576,97– cfr. fls. 53 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

M) O Impugnante apresentou reclamação graciosa contra o acto de liquidação que deu origem 
ao processo de execução fiscal – cfr. fls. 2 a 14 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

N) Bem como apresentou um instrumento procedimental com o pedido seguinte: “Termos em que do 
deferimento da presente reclamação graciosa deverá resultar o reembolso à reclamante do valor de € 14 576,97 
indevidamente pago, acrescido de juros indemnizatórios calculados à taxa legal”– cfr. fls. 50 a 52 do processo 
instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

O) Mais apresentou, a título de aditamento à reclamação graciosa, o instrumento procedimental 
de fls. 94 a 105 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

P) Em 10/12/2007, foi passada certidão em cumprimento do “determinado pelo Tribunal Tributário 
de Lisboa, no âmbito do processo n.º 1778/07.6BELSB – Intimação para a passagem de certidão”– cfr. 
fls. 106 do processo instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
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Q) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 31/01/2008– cfr. fls. 66 a 81 do processo 
instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

R) Do Registo Central do Contribuinte resulta que o Impugnante tinha, em 22/01/2005, domicílio 
fiscal na Rua …………………….. Lisboa – cfr. fls. 102 a 105 do processo instrutor, cujo conteúdo se 
dá aqui por integralmente reproduzido.

S) Do Registo Central do Contribuinte também resulta que o Impugnante tinha, em 22/01/2008, 
residência na República Federal da Alemanha, tendo indicado como seu “representante”, PRICEWA-
TERHOUSECOOPERS ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA., empresa com a morada que segue: Rua 
Sousa Martins – Palácio Sottomayor, n.º 1 – 2 E, 1050 -217 Lisboa – cfr. fls. 102 a 105 do processo 
instrutor, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Contribuinte deduziu impugnação judicial contra a liquidação adicional de IRS que lhe foi 

efectuada com referência ao ano de 2002, invocando os seguintes fundamentos:
□ caducidade do direito à liquidação, por não ter sido notificado da liquidação e apenas dela ter 

tomado conhecimento quando foi citado no âmbito da execução fiscal instaurada para cobrança da 
respectiva dívida, já para além do termo do prazo da caducidade do direito da AT à liquidação;

□ violação do direito de participação, por não ter sido notificado para exercer o direito de audição 
previamente à liquidação;

□ violação do dever de fundamentação, uma vez que a demonstração da liquidação não lhe per-
mite saber quais os fundamentos de facto e de direito que determinaram aquele acto e o apuramento 
do valor a pagar.

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação judicial procedente e anulou a liqui-
dação adicional com fundamento em caducidade do direito de liquidar, por o Contribuinte não ter sido 
notificado dentro do prazo da caducidade, e em violação do direito da participação, por o Contribuinte não 
ter sido notificado para o exercício do direito de audição prévia à liquidação. Mais condenou a Fazenda 
Pública no pagamento de juros indemnizatórios, a coberto do disposto no art. 43.º da Lei Geral Tributária 
(LGT), como peticionado.

A única questão que é suscitada nos presentes autos prende -se com a condenação no pagamento 
de juros indemnizatórios, pois a Fazenda Pública limitou o recurso a esse segmento da sentença (cfr. 
os arts. 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil, e o art. 2.º, alínea e), do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)).

Sustenta a Recorrente que não há lugar a tal condenação, uma vez que a liquidação foi anulada 
com fundamento na caducidade do direito à liquidação derivada da falta de notificação dentro do prazo 
da caducidade, pelo que está em causa «tão -só, a violação de um direito de natureza meramente pro-
cedimental, não enfermando a liquidação, em si mesma, de qualquer tipo de vício ou ilegalidade face 
às normas fiscais substantivas» e só este último permitiria a condenação em juros indemnizatórios ao 
abrigo do disposto no art. 43.º da LGT, pois «[o] erro imputável aos serviços que releva para efeitos 
de atribuição de juros indemnizatórios, deve, pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da 
situação tributária do contribuinte, não abrangendo os vícios formais ou procedimentais».

Cumpre, pois, apreciar e decidir se a sentença recorrida fez ou não correcto julgamento quando 
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de juros indemnizatórios, o que, como procuraremos de-
monstrar, passa por indagar se algum dos fundamentos por que foi anulada a liquidação impugnada 
pode ser qualificado como o erro a que se refere o n.º 1 do art. 43.º da LGT, susceptível de determinar 
a constituição de obrigação de juros indemnizatórios ao abrigo daquela disposição legal.

2.2.2 DOS JUROS INDEMNIZATÓRIOS
Diz o n.º 1 do art. 43.º da LGT, ao abrigo da qual foi proferida a condenação ora recorrida: «São 

devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, 
que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante 
superior ao legalmente devido».

Ou seja, quando um acto de liquidação de um tributo for declarado em processo de reclamação 
graciosa ou de impugnação judicial viciado por erro imputável aos serviços e do qual tenha resultado 
o pagamento de uma dívida tributária em montante superior ao legalmente devido, há direito a juros 
indemnizatórios, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 43.º da LGT.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «[a] utilização da expressão «erro» e não «vício» ou 
«ilegalidade» para aludir aos factos que podem servir de base à atribuição de juros, revela que se teve 
em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada essa designação, que são o erro sobre os 
pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.

Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação, 
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão «erro» 
tem um âmbito mais restrito do que a expressão «vício».



1654

Por outro lado, é usual utilizar -se a expressão «vícios» quando se pretende aludir genericamente 
a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos arts. 101.º 
(arguição subsidiária de vícios) e 124.º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos do CPTT.

Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão «erro» tem um alcance restritivo do tipo de 
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios» (3).

O mesmo Autor explica as razões por que a LGT restringiu o direito a juros indemnizatórios 
aos casos de anulação por vício substancial e já não o reconheceu relativamente aos vícios de forma 
ou incompetência que determinem a anulação do acto: o reconhecimento de um vício destes últimos 
tipos «não implica a existência de qualquer vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo 
sobre o carácter indevido da prestação pecuniária cobrada pela Administração Tributária com base no 
acto anulado, limitando -se a exprimir a desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a 
declarar ou cobrar ou a falta de competência da autoridade que a exigiu.

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se 
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão 
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de 
uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, se pode justificar que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimo-
nial feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, 
se dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua avaliação 
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula 
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter 
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas. Nestes casos, a anulação do acto não 
implica que tenha havido uma lesão da situação jurídica substantiva e, consequentemente, da anulação 
não se pode concluir que houve um prejuízo que mereça reparação.

Por isso, pode -se considerar justificado que, nestas situações, não resultando da decisão anulatória 
a comprovação da existência de um prejuízo, não se presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, 
mas apenas se deva restituir aquilo que foi recebido, o que poderá constituir já um benefício para o 
contribuinte, perante a realidade da sua situação tributária.

Trata -se de uma solução equilibrada, inclusivamente no domínio processual. Na verdade, perante o 
simples reconhecimento de um vício de forma ou de incompetência, fica -se na dúvida sobre se estavam 
reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz depender o pagamento de uma prestação 
tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não exigir uma deslocação patrimonial do con-
tribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição da quantia paga) também, por identidade de 
razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em sentido inverso 
(pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em ambos os casos, 
é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma prova positiva da existência de uma situação, ao 
nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.

Assim, compreende -se que a LGT, em sintonia com a doutrina tradicional, nos casos em que há 
uma anulação de um acto administrativo ou de liquidação por não se verificarem os pressupostos de 
facto ou de direito em que devia assentar, casos em que há a certeza de que a prestação patrimonial foi 
indevidamente exigida, atribua uma indemnização baseada em presunção de danos (no caso sob a forma 
de juros) e não faça idêntica atribuição nos casos em que a decisão judicial não implica a antijuricidade 
material da exigência daquela prestação» (4).

De acordo com a doutrina exposta, é jurisprudência consolidada nesta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo que, quando o acto de liquidação objecto de impugnação 
é anulado apenas por vício de forma, não há suporte, ao abrigo do disposto no art. 43.º da LGT, para a 
atribuição de juros indemnizatórios ao impugnante (5).

Dito isto, e verificando agora se a sentença incorreu em erro de julgamento na parte em que con-
denou a Recorrente no pagamento de juros indemnizatórios, diremos que a questão só se coloca relati-
vamente à caducidade do direito à liquidação e já não ao outro fundamento – a violação do princípio da 
participação por o Contribuinte não ter sido notificado para o exercício do direito de audição – por que 
a Juíza do Tribunal a quo julgou procedente a impugnação judicial. Na verdade, relativamente a este 
último fundamento, sendo inequívoco que se trata de vício de forma, não haveria lugar suporte legal 
para a atribuição de juros indemnizatórios ao Impugnante, nos termos que deixámos referidos.

Já quanto à caducidade do direito à liquidação, que no caso sub judice foi declarada por o Impug-
nante não ter sido validamente notificado dentro do prazo que a lei fixa para a AT exercer o direito de 
liquidar o imposto, a questão não é líquida. Vejamos:

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa anulou a liquidação impugnada com fundamento na 
caducidade do direito da AT à liquidação porque considerou que o Contribuinte não foi notificado 
deste acto tributário dentro do prazo da caducidade, uma vez que não foram cumpridos os requisitos 
da notificação por “hora certa”.
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Não cumpre aqui sindicar a sentença quanto à decisão da procedência da caducidade do direito 
à liquidação, designadamente, quanto à questão de saber se, tendo a liquidação sido efectuada dentro 
do prazo da caducidade, e a notificação não tendo sido validamente efectuada dentro desse prazo, a 
consequência sobre a liquidação seria a invalidade ou a ineficácia (6).

Seja como for, a declaração de caducidade não implica a existência de um erro – vício sobre os 
pressupostos de facto ou de direito – que permita a constituição a favor do contribuinte do direito a 
juros indemnizatórios ao abrigo do n.º 1 do art. 43.º da LGT. Vejamos:

É certo que no caso sub judice não estamos perante uma simples situação de falta de notificação 
(válida) da liquidação, caso em que seria inequívoco que tal vício, de natureza procedimental e exterior 
ao procedimento de liquidação, em nada contenderia com a relação jurídica material tributária e, por isso, 
seria insusceptível de conferir ao contribuinte o direito a juros indemnizatórios ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do art. 43.º da LGT. Na verdade, se a questão fosse de mera preterição de formalidade legal 
na comunicação do acto ao Contribuinte, sempre o vício poderia ser sanado mediante a repetição da 
notificação, com observância da forma legalmente exigida, pelo que nunca se justificaria a concessão 
do direito a juros indemnizatórios.

No caso, porém, a situação não é de simples falta de notificação da liquidação, mas é de caduci-
dade do direito à liquidação por falta de notificação dentro do prazo legal para o exercício desse direito 
(cfr. art. 45.º, n.º 1, da LGT); ou seja, do facto de a notificação não ter sido validamente efectuada 
dentro do prazo que a lei fixa para o efeito retirou -se como consequência a perda do direito de liquidar 
o tributo.

No entanto, se é certo que a falta de notificação no prazo de caducidade extinguiu o direito à 
liquidação do tributo (e nessa parte a sentença transitou em julgado), a declaração dessa caducidade 
não significa nenhum juízo sobre a validade da relação material tributária subjacente.

Como é sabido, a caducidade, juridicamente, é mero facto jurídico que releva do tempo e que 
determina a impossibilidade do exercício de um direito num caso concreto (7). Significa isto que a de-
cisão judicial, nos termos em que foi proferida, se limitou a extrair os efeitos jurídicos do decurso do 
tempo sem que tenha sido efectuada a notificação, o que não implica nenhum juízo sobre a validade 
da relação material tributária subjacente e, consequentemente, não permite concluir pela existência de 
um erro sobre os pressupostos de facto ou de direito.

Ora, como resulta do que deixámos já dito, o direito aos juros indemnizatórios previsto no art. 43.º 
da LGT exige que haja erro imputável aos serviços do qual tenha resultado (à luz de um nexo de causa-
lidade) o pagamento de imposto indevido. É a existência desse erro que consideramos não poder dar -se 
como verificada em face da declaração da caducidade do direito à liquidação.

Não significa isto que o Contribuinte, se entender estar lesado nos seus direitos patrimoniais 
não possa exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, o que lhe é assegurado não 
só pela Constituição da República (cfr. art. 22.º), como pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, diploma em cujo art. 9.º se faz equivaler qualquer ilegalidade a ilicitude). Porém, para 
obter essa reparação o Contribuinte terá de fazer, em processo próprio, a demonstração da existência 
do direito a essa indemnização, à face das regras gerais da responsabilidade civil extracontratual, 
como qualquer outra pessoa que seja lesada nos seus direitos por actos de outrem, não havendo 
qualquer norma constitucional ou legal que imponha que, em todos os casos de anulação de actos 
administrativos, se presumam os prejuízos, como está ínsito nas normas que prevêem a atribuição de 
juros indemnizatórios (8).

Conclui -se, assim, que nos casos em que a anulação da liquidação impugnada tenha por funda-
mento a caducidade do direito de liquidar por falta de notificação da liquidação dentro do prazo da 
caducidade, carece de suporte legal a condenação da AT no pagamento de juros indemnizatórios ao 
abrigo do art. 43.º da LGT.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido diverso, será revogada nessa parte, como decidire-
mos a final.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, derivado de anulação 

judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado no processo que esse acto está 
afectado por erro sobre os pressupostos de facto ou de direito imputável à AT.

II  - A anulação de um acto de liquidação baseada na caducidade do direito de liquidar o tributo, 
por a notificação daquele acto não ter sido efectuada dentro do prazo da caducidade, não implica a 
existência de qualquer erro sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de liquidação, pelo 
que não existe o direito de juros indemnizatórios a favor do contribuinte, previsto naquele n.º 1 do 
art. 43.º da LGT.

III  - Isto, sem prejuízo de o contribuinte poder pedir a indemnização a que se julgue com direito, 
o que lhe é assegurado, não só pela Constituição (art. 22.º), como pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, 
de 31 de Dezembro), mas em processo próprio.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença na parte recorrida 
e julgar improcedente o pedido de condenação da AT em juros indemnizatórios.

Custas pelo Recorrido, mas apenas em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o recurso.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

Segue acórdão de 11 de Julho de 2012:
1. Na parte decisória do acórdão proferido nestes autos em 30 de Maio de 2012, concedendo 

provimento ao recurso, revogámos a sentença na parte recorrida e julgámos improcedente o pedido 
de condenação da Administração tributária em juros indemnizatórios, pedido que o aqui Recorrido 
formulou em sede de impugnação judicial, a par do pedido de anulação

Mais proferimos condenação em custas nos seguintes termos: «Custas pelo Recorrido, mas apenas 
em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o recurso».

2. O Recorrido insurge -se contra essa condenação em custas, pedindo a reforma do acórdão no 
que a ela respeita.

Invocando o disposto no art. 446.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC), sustenta que, porque 
decaiu apenas quanto ao pedido de juros indemnizatórios, não pode ser também condenado nas custas 
respeitantes ao pedido de anulação da liquidação do imposto, pedido relativamente ao qual obteve 
vencimento.

3. Foi observado o contraditório e dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, 
dada a simplicidade da questão a dirimir.

4. É manifesto que o Recorrido tem razão e que não pode ser condenado senão nas custas respei-
tantes à parte da impugnação judicial em que decaiu. Tal deveria ter sido deixado claro na condenação 
proferida no acórdão reformando, se bem que também possa sustentar -se que a referida condenação, 
sem grande esforço exegético, não poderia entender -se senão como limitada à parte da sentença que 
vinha sob recurso (a condenação em juros indemnizatórios), pois é manifesto que, em tudo o mais, está 
coberta pela força do caso julgado (cfr. art. 671.º, n.º 1, do CPC).

5. Face ao exposto e sem necessidade de mais considerandos, os Juízes desta Secção do Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo deferindo o pedido e ao abrigo do disposto no 
art. 669.º, n.º 1, alínea b), do CPC, acordam em conferência reformar o acórdão proferido nestes autos 
em de Maio de 2012, de modo a que onde aí ficou escrito «Custas pelo Recorrido, mas apenas em 1.ª 
instância, uma vez que não contra alegou o recurso» passe a ler -se «Custas pelo Recorrido, mas apenas 
na parte em que decaiu (pedido de juros indemnizatórios) e em 1.ª instância, uma vez que não contra 
alegou o recurso».

Notifique (levando em conta a alteração de domicílio comunicada a fls. 280) e, após o trânsito, 
proceda à anotação no local próprio (cfr. art. 670.º, n.º 1, in fine, do CPC).

Lisboa, 11 de Julho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Pese embora os termos em que formulou a sua pretensão, das alegações e respectivas conclusões resulta inequívoco 
que o que a Recorrente pretende é a revogação da sentença na parte em que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 
juros indemnizatórios.

(2) Tendo detectado um lapso na transcrição da certidão, por confronto com a cópia da mesma, para a qual a Juíza do 
Tribunal Tributário de Lisboa remete, permitimo -nos corrigi -lo.

(3) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 
5 ao art. 61.º, pág. 531.

(4) Idem, págs. 531/532.
(5) Vide, entre outros, os seguintes acórdãos:
□ de 29 de Outubro de 2008, proferido no processo com o n.º 622/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

11 de Fevereiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32240.pdf), págs. 1228 a 1231, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bf15a6899aebae55802574f7004b7829?OpenDocument;

□ de 21 de Janeiro de 2009, proferido no processo com o n.º 945/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
30 de Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 106 a 109, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4db4160b03f6f91f8025754700442693?OpenDocument;

□ de 9 de Setembro de 2009, proferido no processo com o n.º 369/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
30 de Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1249 a 1251, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5981d8ca1955ac32802576350036d2b0?OpenDocument;

□ de 4 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 665/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1681 a 1686, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/933164172b09efe28025766a004d7980?OpenDocument;

□ de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo como n.º 942/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
24 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 93 a 97, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a03c13370a3ff422802576b9003edb8d?OpenDocument;
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□ de 8 de Junho de 2011, proferido no processo com o n.º 876/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
6 de Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 1021 a 1026, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9ad99a76899aa47d802578b100323dcf?OpenDocument;

□ de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 416/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1422 a 1425, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e8b010bf6839a02c8025791000500874?OpenDocument.

(6) Desenvolvidamente sobre a questão, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 4. ao art. 99.º, págs. 
108/109 e volume III, anotação 34. ao art. 204.º, págs. 484 a 490, e, na jurisprudência, os seguintes acórdãos do Pleno da Secção 
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

□ de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 832/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
3 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32410.pdf), págs. 23 a 31, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1dd5e982b8b5d52b802576b60052a107?OpenDocument.

□ de 7 de Julho de 2010, proferido no processo com o n.º 545/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
25 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32430.pdf), págs. 179 a 185, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e05ecf2111eb09ce8025779f0034f3fb?OpenDocument.

(7) Prescrição e caducidade têm em comum o facto de serem figuras jurídicas relacionadas com a aquisição ou perda de 
situações subjectivas pelo mero decurso do tempo: a primeira anda associada aos direitos ou situações jurídicas consolidadas, 
sendo o seu campo de eleição os direitos subjectivos a se; a segunda reporta -se a situações jurídicas em formação e aos direitos 
potestativos, cujo exercício está sujeito a prazos curtos. Em termos sintéticos, podemos dizer que a prescrição determina a extinção 
de um direito e a caducidade a impossibilidade de o exercitar num caso concreto (Cfr. A caducidade no Direito Administrativo: 
Breves considerações, Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, 2005, Coimbra Editora).

(8) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 5. ao art. 61.º, pág. 532/533. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Recurso excecional de revista. Requisitos. Violação de direito comunitário. Interpretação 
contrária à fixada pelo TJUE.

Sumário:

 I — O que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a 
solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro 
de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou 
interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem 
os demais recursos, ditos ordinários.

 II — No entanto, se vem invocada a violação de direito comunitário e interpretação de 
normas comunitárias contrárias a interpretação dada pelo TJUE, podendo até 
admitir -se a possibilidade de se suscitar questão prejudicial junto desse mesmo 
Tribunal, de modo a obter uma melhor aplicação do direito é de admitir o recurso 
excecional de revista do acórdão do TCA Sul.

Processo n.º 415/12 -30.
Recorrente: Vodafone Europe BV.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I.Vodafone, Europe, BV, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do acórdão proferido em 
17.01.2002 pelo TCA Sul (fls. 247/248), ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O art.º 150.º do CPTA permite o recurso de revista excecional sempre que a decisão do Tribunal 
a quo tenha violado a lei substantiva ou processual, constituindo jurisprudência pacífica do STA “que 
é possível, na jurisdição tributária, o recurso de revista com previsão no artº. 150º do CPTA”;

B) No caso em apreço, o acórdão ora recorrido viola manifestamente o disposto na Diretiva 90/435/
CEE e a jurisprudência proferida pelo TJUE no acórdão Denkavit (processos apensos C -283/94, C -291/94 
e C -292/94), o que importa, consequentemente, uma direta violação do artigo 8.º, número 4 da CRP;

C) A Recorrente entende que se mostram preenchidos ambos os requisitos para a admissão do 
presente recurso, uma vez que (i) a aplicação e interpretação uniforme do regime da Diretiva 90/435 se 
mostra uma questão jurídica de grande relevância, e (ii) face ao Acórdão do TJUE no processo Denkavit 
impõe -se a revisão da decisão proferida em segunda instância para melhor aplicação do direito;
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D) Estando em causa, como se evidenciará, de uma decisão judicial frontalmente contrária à in-
terpretação propugnada pelo TJUE, impõe -se a sua revista sob pena de se colocar em causa a aplicação 
uniforme da Diretiva 90/435 no seio da União Europeia, e consequente violação ostensiva do Tratado 
e do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa;

E)Trata -se, pois, de uma questão suscetível de transcender o interesse particular da ora Recorrente, 
uma vez que não se mostra admissível a manutenção na ordem jurídica de uma decisão que viole e 
contrarie o Direito Comunitário secundário, in casu a Diretiva 90/435/CEE;

F) Estamos, pois, perante uma questão de interpretação e aplicação de um ato adotado pelas ins-
tituições da Comunidade Europeia, bem como a interpretação sobre uma decisão judicial que se impõe 
aos tribunais portugueses;

G) O Acórdão recorrido procede a uma errónea interpretação e aplicação do regime jurídico previsto 
na Diretiva 90/435/CEE, violando, ainda, a jurisprudência firmada pelo TJUE no acórdão Denkavit;

H) Na ótica da ora Recorrente, a mesma tem direito à restituição do IRC retido na fonte à taxa 
de 25%, uma vez que tendo completado  - ainda que a posteriori  - o prazo de detenção de dois anos, 
impõe -se a restituição do IRC retido em excesso ao abrigo da Diretiva 90/435/CEE;

I) Na ótica dos Venerandos Juízes Desembargadores e, conforme resulta do acórdão ora recorrido, 
a Recorrente não poderá beneficiar da taxa reduzida da Diretiva, uma vez que, à data da distribuição 
dos dividendos, não dispunha de uma participação durante dois anos consecutivos, tal como era exigido 
pelos artigos 69.º e 75.º do CIRC, que transpuseram a Diretiva para a ordem jurídica nacional;

J) A legislação nacional não se mostrava totalmente conforme com o artigo 3º da Diretiva n.º 90/435/
CEE, o que determinou a retenção indevida de imposto à taxa de 25% prevista no Código do IRC sobre 
os dividendos auferidos pela ora Recorrente;

K) A Diretiva 90/435/CEE exigia, apenas, que a participação fosse detida por um período inin-
terrupto de dois anos, não erigindo como requisito que o prazo de detenção fosse completado antes da 
distribuição de dividendos como requisito de aplicação da taxa reduzida de retenção na fonte.

L) O TJUE  - então designado Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias  - veio no Acórdão 
DENKAVIT, julgar incompatível com a Diretiva as normas de direito interno aos Estados -membros que 
fizessem depender a aplicação do regime comunitário da condição da sociedade -mãe, no momento da 
distribuição dos dividendos, ter detido a participação durante o período mínimo fixado pela respetiva 
legislação interna (processos apensos C -283/94, C -291/94 e C -292/94);

M) Tendo em conta os princípios e objetivos postulados nos considerandos da Diretiva, tudo pa-
rece apontar, para efeitos de interpretação da Diretiva, que o legislador comunitário pretendeu afastar 
todas e quaisquer restrições, desvantagens ou distorções decorrentes das disposições fiscais dos vários 
Estados Membros que penalizassem as sociedades -mães dos outros Estados Membros;

N) Não se invoque contra o acima exposto, tal como resulta do Acórdão ora recorrido, que a 
Diretiva não está dotada de efeito direto uma vez que ficou dependente de medidas complementares, 
as quais foram adotadas em Portugal através do Decreto -Lei n.º 123/92;

O) Com efeito, constitui doutrina e Jurisprudência pacífica no TJUE que as normas contidas numa Di-
retiva comunitária são passíveis de produzir efeito direto e imediato  - sobre o designado efeito direto das Di-
retivas ver, por todos, na jurisprudência o já longínquo Acórdão do TJCE Vand Gend en Loos, de 05.02.1963;

P) O facto de ter sido dada liberdade aos Estados -membros para complementarem as disposições 
da Diretiva, nomeadamente quanto aos requisitos formais e medidas de caráter administrativo para 
comprovação dos elementos materiais ali previstos, não pode ser interpretado no sentido de que não 
se consegue retirar de forma clara e inequívoca do texto da Diretiva qual o regime fiscal a que ficam 
sujeitos os dividendos distribuídos entre sociedades residentes na União Europeia, sendo assim evidente 
que as normas aí contidas são suscetíveis de gozar de efeito direto  - neste mesmo sentido, veja -se o 
acórdão do TJUE no citado processo Denkavit, conforme abaixo melhor exposto;

Q) O regime previsto no artigo 69º do CIRC decorre de um regime excecional e de uma derro-
gação provisória concedida ao Estado Português, sendo certo que constitui Jurisprudência assente do 
TJUE que as medidas de natureza excecional deverão ser interpretadas de forma restritiva  - cfr. Acórdão 
Denkavit, de 17.10.96, Processo n.º C -283/94 e Processos apensos nºs C -291/94 e C -292/94;

R) Conforme resulta do acórdão ora recorrido, o TCA Sul entende que o acórdão proferido pelo TJUE 
no acórdão Denkavit não é aplicável à situação objeto dos presentes autos, uma vez que, alegadamente, 
o Tribunal apenas se pronunciou sobre os casos de isenção previstos no n.º 1 do artigo 5º da Diretiva;

S) Importa salientar que o litígio emergente no processo Denkavit decorre de três processos 
interpostos por sociedades residentes na Holanda, todas elas detentoras de uma participação social no 
capital de uma sociedade alemã, sendo que a Alemanha, tal como Portugal, beneficiou até ao ano de 
1996 de um regime transitório nos termos do qual aquele país estava autorizado a cobrar uma retenção 
na fonte de imposto de 5%;

T) Assim, não é verdade que o TJUE apenas se tenha pronunciado sobre as questões de isenção 
previstas no artigo 5º., n.º 1 da Diretiva, uma vez que a Alemanha também ela estava autorizada a cobrar 
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uma taxa de retenção de 5%, sendo que a aplicação da referida taxa reduzida estava subordinada à condi-
ção da sociedade -mãe deter a participação social na sua afiliada por um período mínimo de doze meses;

U) Com efeito, conforme resulta do teor do Acórdão, nos seus parágrafos 4 a 10, que se passam a 
transcrever, “O artigo 5.º, n.º 1, da diretiva prevê que os lucros distribuídos por uma sociedade filial à 
sua sociedade -mãe estão, pelo menos quando esta detenha uma participação mínima de 25% no capital 
da filial, isentos de retenção na fonte. O artigo 5º, n.º 3, da diretiva autoriza a República Federal da 
Alemanha, o mais tardar até meados de 1996, a cobrar uma retenção de imposto de 5%”;

V) Conforme decorre da transcrição parcial do Acórdão Denkavit, parece óbvio que o TCA incorreu 
num erro manifesto nos pressupostos de facto e de direito, uma vez que é evidente que aquele aresto 
se pronuncia sobre uma situação em tudo idêntica à dos presentes autos: três sociedades a solicitarem 
a um Estado -membro aplicação da taxa reduzida prevista ao abrigo de um regime transitório por não 
se conformarem com o requisito de detenção mínima imposto pela legislação nacional;

W) Afirma, ainda o TJUE de forma cristalina no referido aresto que “Consequentemente, os 
Estados -Membros não podem fazer depender a concessão do benefício fiscal previsto no artigo 5º, n.º 1, 
da diretiva da condição de, no momento da distribuição dos lucros, a sociedade -mãe ter detido uma 
participação na sociedade filial durante o período mínimo, fixado ao abrigo do artigo 3º, n.º 2, desde 
que esse prazo seja subsequentemente respeitado. Quanto a este ponto, os Estados -Membros têm a 
liberdade de, tendo em conta as necessidades da respetiva ordem jurídica, determinar as modalidades 
pelas quais é garantido o respeito deste período”;

X) Da Jurisprudência acima firmada resulta, de forma absolutamente cristalina, que a faculdade 
prevista no artigo 5º, n.º 1, da Diretiva, não pode ser interpretada como autorizando um Estado -Membro 
a fazer depender a referida isenção da condição de, no momento da distribuição dos lucros, a sociedade-
-mãe ter detido a participação exigida no capital da sociedade filial durante um período pelo menos 
igual ao que tiver sido fixado nos termos da faculdade que lhe é reconhecida;

Y) Não se invoque que o referida aresto só se aplica aos casos em que as sociedades beneficiárias 
estejam em condições de beneficiar de uma isenção completa, pois o TJUE é muito claro no parágrafo 40 
quando se afirma de forma perentória que “Deve, assim, responder -se à segunda questão que, no caso 
de um Estado -Membro ter utilizado a faculdade prevista no artigo 3º, n.º 2, da diretiva, as sociedades-
-mãe podem invocar diretamente os direitos conferidos pelo artigo 5º, nºs 1 e 3, da mesma diretiva 
nos órgãos jurisdicionais nacionais, quando essas sociedades respeitem o período de participação 
adotado por esse Estado -Membro”,

Z) Importa salientar que em situação absolutamente simétrica ao regime transitório concedido a 
Portugal, o n.º 3 do artigo 5º da Diretiva autorizava a República Federal da Alemanha a aplicar uma 
taxa de retenção na fonte de 5% até meados de 1996;

AA) A jurisprudência firmada pelo TJUE é plenamente aplicável aos presentes autos, uma vez que: 
(i) a autora, tal como a ora Recorrente, a sociedade Denkavit International BV, detinha uma participação 
superior a 25% numa subsidiária alemã, por um período inferior ao período mínimo de detenção previsto 
na legislação alemã; e (ii) o regime alemão, consagrado no artigo 5º, n.º 3 da Diretiva, era similar ao 
regime transitório concedido a Portugal;

BB)Importará, ainda, salientar que no âmbito da referida Jurisprudência decorrente do Acórdão 
Denkavit, o TJCE destacou, de forma absolutamente inequívoca, a constituição de direitos mínimos na 
esfera dos particulares ao abrigo das disposições de princípio contidas no artigo 5º da Diretiva;

CC)Tudo resumido, é evidente que da doutrina exposta no acórdão Denkavit podemos retirar as 
seguintes conclusões: (I) a Diretiva goza de efeito direto, quer em relação ao regime geral de isenção, 
quer para os regimes excecionais e transitórios previstos para a Alemanha, Grécia e Portugal; (II) Os 
Estados -Membros não podem condicionar a aplicação dos benefícios ao requisito de detenção da par-
ticipação social por um determinado período de tempo;

DD) A manutenção na ordem jurídica nacional do acórdão ora recorrido implicaria a consolidação 
de uma decisão inconciliável com a interpretação vinculativa do TJUE sobre o Direito Comunitário, o 
que justifica a sua revista, ao abrigo do artigo 150.º do CPTA;

EE) Conforme já reconhecido expressamente por este Venerando Tribunal, em acórdão proferido 
no processo n.º 587/08, de 3 de dezembro de 2008, “A jurisprudência do TJCE tem caráter vinculativo 
para os tribunais nacionais, nas matérias abrangidas pelo direito comunitário, como tem vindo a ser 
pacificamente aceite (...)”

FF) Mesmo que assim não se entenda  - isto é que a jurisprudência firmada no Acórdão Denkavit não 
permite a sua transposição imediata para a análise da conformidade dos artigos 69º e 75º do CIRC face 
à Diretiva  - o que se admite por mero dever de raciocínio, sempre se diga que se impunha a suspensão 
dos presentes autos e seu o reenvio prejudicial para o TJUE ao abrigo do artigo 234º do Tratado;

GG) Só não seria assim, a não ser que houvesse decisão interpretativa anterior do TJUE sobre a 
mesma matéria  - o que a Recorrente entende ser o caso e o TCA entendeu que não  - ou a norma comu-
nitária em causa fosse tão clara que não suscitasse qualquer dúvida a sua aplicação;
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HH) Ora, não é admissível que o TCA entenda que a articulação entre o regime comunitário e o 
nacional não levante qualquer dúvida interpretativa, desde logo porquanto (i) é o próprio TCA a admitir 
que “este requisito ou pressuposto tal como foi erigido pelo legislador português não encontra completa 
guarida no texto da citada Diretiva 90/435/CEE”, (ii) como outros Estados -membros procederam a 
uma errónea transposição da faculdade prevista no artigo 5º, n.º 1 da Diretiva, pelo que não estamos 
perante uma situação abrangida pela teoria do ato claro;

II)Dito de outro modo: se o TCA admite reservas sobre a compatibilidade do regime interno com a 
Diretiva e não aceita a transposição direta da jurisprudência do TJUE para o caso sub judice, então aquele 
Tribunal estava obrigado a submeter a questão perante o TJUE conforme previsto no artigo 234º do Tratado;

JJ)Neste sentido, este Venerando Tribunal já se pronunciou expressamente, ao analisar um pro-
cesso de recurso de revista apresentado ao abrigo do artigo 150.º do CPTA, no qual era chamado a 
pronunciar -se sobre uma questão relacionada com a interpretação de um ato adotado por instituições 
da Comunidade Europeia (in casu uma Diretiva), sobre a necessidade de reenvio do processo para o 
TJUE (vide acórdão de 01.20.2010, processo n.º 01108/09;

KK) Face ao acima exposto, caso este Venerando Tribunal entenda que a aplicação da Diretiva 
90/435/CEE, bem como a jurisprudência proferida pelo TJUE no processo Denkavit, lhe suscitam 
dúvidas de interpretação, não admitindo a imediata revista da decisão proferida pelo TCA em segunda 
instância, a ora Recorrente vem requerer, ao abrigo do artigo 234.º do Tratado, a suspensão da presente 
instância e a remessa dos presentes autos para o TJUE.

Nestes termos, e nos melhores de Direito que os mui Ilustres Juízes CONSELHEIROS deste Vene-
rando Tribunal assim o julgarem no seu MUI douto juízo, deve o recurso interposto pela ora Recorrente 
ser julgado totalmente procedente, por provado, determinando -se a revista e consequente revogação 
do Acórdão recorrido, bem como o ato tributário sindicado, melhor identificado nos presentes autos, 
tudo com as demais consequências legais.

Subsidiariamente, requer -se a este Venerando Tribunal, o reenvio, a título prejudicial, dos presentes 
autos para o Tribunal de Justiça da União Europeia ao abrigo do artigo 234º do Tratado das Comuni-
dades Europeias por estar em causa matéria interpretativa sobre a aplicação de ato normativo adotado 
pela Comunidade Europeia, in casu a Diretiva nº+ 90/435/CEE e a compatibilidade dos artigos 69º 
e 75º do CIRC  - à data dos factos tributários  - com aquele diploma comunitário, tudo com as demais 
consequências legais.

Assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS, a costumada Justiça!
II. Em contra -alegações, a Fazenda Pública veio concluir:
A) A recorrente não preenche os pressupostos do n.º 1 do artº. 150º do CPTA, que permitem lançar 

mão deste tipo de recurso.
B) O recurso de revista interposto pela recorrente tem em vista, unicamente, contrariar a delibe-

ração do TCA Sul, alegando a mesma que aquele Tribunal fez uma errada interpretação e aplicação 
do direito comunitário, da Diretiva 90/435/CEE e da jurisprudência comunitária proferida pelo TJUE 
no Acórdão Denkavit, mais, invocando, que o Tribunal “a quo” devia ter suspendido a instância e 
proceder ao reenvio, a título prejudicial, dos autos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, tendo em 
vista determinar da compatibilidade dos artigos 69º e 75º do CIRC, à data dos factos tributários, com 
a Diretiva n.º 90/435/CEE.

C) Ora, tais questões, como se deliberou no Acórdão do STA, de 01/07/2009, proferido no Proc. 
0400/09, por constituem verdadeiros erros de julgamento, “não se vendo, pois, que esteja em causa a 
uniformização do direito e, em consequência, a sua melhor aplicação” não têm cabimento no recurso 
excecional de revista.

D) Tais erros têm que ser atacados através de recurso ordinário, ou, quando ele não tenha cabimento 
e, caso se trate de um erro clamoroso, através de um pedido de reforma da sentença.

E) Pelo que, deve -se concluir pela inverificação “in casu” dos pressupostos do art. 150º do CPTA 
e, consequentemente, não ser admitido o recurso.

F) Ainda que assim não se entenda, sem conceder, o tribunal “a quo” deliberou, bem, quando consi-
derou que não houve qualquer violação da Diretiva n.º 90/435/CEE, nem da jurisprudência comunitária.

G) Na verdade, a mesma Diretiva não regula todos os aspetos para que veio contemplar a não re-
tenção na fonte, ou retenção inferior, dos rendimentos distribuídos entre sociedades -mães e afiliadas.

H) Assim, não pode ser diretamente aplicável na ordem jurídica nacional sem uma intervenção 
legislativa do Estado -membro, legislando no sentido de colmatar as lacunas da Diretiva.

I) E, entre essas lacunas ou faltas de regulamentação estão os requisitos materiais que os particu-
lares devem preencher, de modo a obter a isenção ou redução de taxa.

J) Foram, pois, tais aspetos, como se conclui, e bem, no Acórdão recorrido, que o legislador na-
cional veio regular com o DL 123/92 de 2/07, que complementando a Diretiva, surgem como requisito 
necessário à respetiva aplicação.
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K) E, atentos os artigos 45º, 69º, n.º 2 alínea c) e 75º n.º 7 e 8, todos do CIRC, toda a prova a 
realizar pela entidade que pretenda obter a redução de taxa, tem de ser feita perante a entidade que 
coloca os rendimentos à sua disposição e previamente a tal colocação.

L) Ora, no caso em concreto, como se deliberou, e bem, no Acórdão ora recorrido, a situação 
da recorrente enquadra -se na primeira parte da alínea c) do n.º 2 do artº. 69º do CIRC  - e que detenha 
diretamente uma participação no capital da primeira não inferior a 25% durante dois anos consecutivos.

M) Pelo que, não sendo detentora dessa participação, há pelo menos dois anos, não preenchia os 
requisitos para beneficiar da redução de taxa.

N) Donde, o Acórdão ora recorrido não incorreu em qualquer erro nos pressupostos de facto e de 
direito, na interpretação e aplicação da Diretiva 90/435/CEE, bem como, da jurisprudência comunitária.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., não deve ser admitido o presente re-
curso, por falta de verificação dos pressupostos do artº. 150º do CPTA, ou, caso assim não se entenda, 
deve ser negado provimento ao presente recurso de revista e, em consequência, ser mantido o Acórdão 
ora recorrido, com todas as legais consequências.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 366, invocando a inaplicabilidade em processo 
tributário deste recurso excecional de revista.

IV.Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes factos:
A). Vodafone AirTouch (Europe) Bv é uma sociedade legalmente constituída, de acordo com a lei 

holandesa sujeita a tributação naquele Estado, sem possibilidade de opção por isenção, “como mencio-
nado no anexo à Diretiva 90/435/EEC”  - informação prestada pelas autoridades holandesas a fls. 31;

B). Vodafone Air Touch (Europe) Bv detém, desde 10 de dezembro de 1996, ininterruptamente, 
50,88% do capital social de VODAFONE  - TELECEL  - fls. 30;

C). Em 15 de junho de 1998 VODAFONE  - TELECEL (cujas ações se encontram admitidas a 
negociação nos mercados de bolsa) procedeu à distribuição de dividendos, do ano de 1997, aos seus 
acionistas, sendo os da ora Impugnante no valor de €16.372.203,49  - fls. 74 do processo de reclamação;

D. Sobre a quantia referida em C, foi retida e entregue nos cofres do Estado a quantia de 
€2.046.525,44, correspondente a IRC à taxa de 25% sobre 50%  - fls. 74 do processo de reclamação;

E). Em 14 de junho de 2000, deduziu a ora Impugnante reclamação graciosa do ato de liquida-
ção/retenção na fonte referido em D, invocando o artº. 3º, n.º 2, da Diretiva n.º 90/435/CEE, do Con-
selho e pedindo o reembolso da quantia a mais retida na fonte, no montante de Esc.: 246.174 908$00/ 
€1.227.015,26, por alegada errada interpretação de tal norma  - fls. 2 do processo de reclamação graciosa;

F). A reclamação graciosa referida em E foi indeferida por decisão de 24 de junho de 2003 de que 
a ora Impugnante foi notificada em 1 de julho de 2003, com fundamento em não ter a ora Impugnante 
feito prova de que reunia os requisitos da alínea c) do n.º 2 do artº. 69º do Código do Imposto Sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas, que transpôs a invocada Diretiva para o direito interno, isto é, por 
não ter feito prova de que, em data anterior à da distribuição dos dividendos em causa, detinha uma 
participação no capital social de VODAFONE  - TELECEL não inferior a 25% durante dois anos conse-
cutivos ou desde a constituição da sociedade participada  - fls. 90 e ss do processo de reclamação graciosa;

G). A fundamentação referida em F, teve por base ofício circulado da Direção de Serviços de 
Beneficies Fiscais nos seguintes termos: “Os lucros distribuídos, nos anos de 1996 a 1999, por empre-
sas portuguesas a favor de empresas que estivessem nas condições da Diretiva n.º 90/435/CEE, por 
força do disposto na alínea c) do n.º 2 do artº. 69º do CIRC estavam sujeitas a tributação através do 
método de retenção na fonte pela taxa reduzida ali prevista, desde que as empresas beneficiárias dos 
rendimentos detivessem uma participação não inferior a 25% no capital social da empresa devedora 
durante um período mínimo de 2 anos.”

“Só que, para que a empresa beneficiária dos rendimentos pudesse beneficiar desta disposição, 
tinha de efetuar a prova de que reunia as condições previstas na citada diretiva, bem como que detinha 
o capital social ali previsto tal como preceituava o n.º 7 do artº. 75º do CIRC, prova essa que devia 
ser efetuada anteriormente à data da colocação à disposição dos rendimentos relativamente aquela 
entidade beneficiária.”.

V. Colhidos os vistos legais, cabe agora decidir
Antes de mais cabe conhecer da questão prévia da inadmissibilidade do recurso suscitada pelo MºPº.
V.1. A inadmissibilidade deste recurso em contencioso tributário colheu algum apoio doutrinal.
Assim, o Professor Casalta Nabais (Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61 - janeiro/fevereiro de 

2007, pág.13) pronunciou -se sobre esta questão em sentido negativo, com a seguinte fundamentação:
O n.º 2 do artº 24º do ETAF, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19 de fevereiro e que entrou em vigor 

em 01.01.2004 como atrás se referiu, inclui na competência da Secção de Contencioso Administrativo 
do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção de Contencioso 
Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos de Círculo.

Porém, o artº 26º do mesmo diploma, que estabelece a competência da Secção de Contencioso Tribu-
tário do STA, desconhece por completo tal competência, não contendo norma semelhante à daquele n.º 2.
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Deste modo, conclui o mesmo Professor que a remissão genérica do artº 2º, alínea e) do CPPT, 
não constitui apoio suficiente para se poder concluir pela aplicação em processo judicial tributário do 
recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPPT.

Louvando -se nestes e noutros argumentos, o Senhor Conselheiro Lopes de Sousa tem votado 
vencido em acórdãos do STA sobre esta questão, entendendo também não ser aplicável em processo 
judicial tributário o recurso excecional de revista previsto no artº 150º do CPTA.

A sua argumentação, expressa, entre outros, no Acórdão de 14.07.08 – Recurso n.º 712/08 (Secção 
de Contencioso Tributário do STA) é a seguinte:

“O artº. 150.º do CPTA prevê o recurso excecional de revista de acórdãos dos tribunais centrais 
administrativos proferidos em segundo grau de jurisdição apenas para o contencioso administrativo, 
sendo a competência para o seu conhecimento, pela Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 
Tribunal Administrativo, admitida no n.º 2 do artº 24.º do ETAF de 2002.

No artº. 26.º do mesmo diploma, em que se fixa a competência da Secção do Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo, não existe norma semelhante nem há qualquer remissão 
para o regime daquele artº 150.º, pelo que entendo que este tipo de recurso não tem aplicação no 
contencioso tributário.

De resto, é uma solução que se compreende, pois o acesso ao STA, para os processos tribunais 
tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, em face da possibilidade 
de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações que, para o contencioso 
administrativo, se preveem no artº 151.º, abertura cuja amplitude se estende até possibilidade de 
acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não superior à alçada dos tribunais 
tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).

Para além disso, mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais 
centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, assegurada pelo 
artº. 120.º do ETAF de 1984”.

V.2. Apesar de a questão poder ser objeto de discussão jurídica, o STA tem vindo a admitir tais 
recursos de revista, embora nos primeiros casos os tivesse rejeitado porque, de acordo com o artº 5º, 
n.º 1 da Lei n.º 15/2002 de 22/2, as disposições do CPTA não se aplicam aos processos que se encon-
trem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não são aplicáveis aos processos pendentes 
as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação an-
terior. (V. neste sentido os acórdãos de 18 -04 -2007 – Processo n.º 097/07 e de 16 -01 -2008 – Processo 
n.º 0564/07).

Porém, em acórdãos mais recentes a questão da admissibilidade de tais recursos foi já expressa-
mente tratada, reiterada e uniformemente, em sentido positivo.

Assim, no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo – 2ª Secção, de 14.07.2008  - Processo: 
0410/08, escreveu -se o seguinte:

“Concedendo -se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no 
contencioso tributário, o recurso excecional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando -se 
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos  - ETAF 
e CPTA  - e tributários  - LGT e CPPT.

Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer -se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos 

pela Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de 

jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do ar-

tigo 284.º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo direto, a uniformização de 

jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema, 
não sendo seu requisito direto a existência de decisões em oposição.

Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso admi-
nistrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também 
já havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984  - cfr. Decreto -Lei 
n.º 229/96, de 29 de novembro.

Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT 
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre 
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.

Tem -se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso”.
Não podemos deixar de concordar com o entendimento do STA expresso no aresto acima referido, 

e, entre outros, nos acórdãos 15 -02 -2007  - Processo n.º 01015/06, de 02.04.2008 – Processo n.º 01061/07, 
de 21 -05 -2008 - Processo n.º 0128/08 e de 02 -07 -2008 – Processo n.º 0173/08.

Na verdade, os argumentos para diferente posição são, em nosso entender, pouco convincentes.
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Assim quanto ao facto de no artº. 26.º do ETAF, em que se fixa a competência da Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não existir norma semelhante à do 
artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele artº. 150.º, não nos parece sig-
nificativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h) estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe co-
nhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão do 
artº 2º, alínea c) do CPPT as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de matéria 
tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se preveem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280.º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excecional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asseme-
lham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excecional de revista são decisões dos tribunais 
centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120.º do ETAF de 1984”.

Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o futuro? Por que razão há de ser negado aos 
administrados contribuintes um direito de que gozam os outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excecional de revista, não visa 
a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou sobreposição 
com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excecional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, poderia 
gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava Lebre de 
Freitas, (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116) sendo agora tal recurso admitido no processo 
civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente violação do 
direito à tutela jurisdicional efetiva e ao princípio da igualdade constantes dos artºs 13º, n.º 1 e 268º, 
n.º 4 da CRP.

Concluímos então no sentido de que o recurso excecional de revista previsto no artº 150º do CPTA 
é também aplicável no processo judicial tributário.

VI. Aqui chegados, vejamos então se estão verificados os requisitos exigidos pelo artº 150º do 
CPTA para a admissão do recurso.

VI.1. O artº 150º, nºs 1 e 5 do CPTA, estabelece o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 
n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

VI.2. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repe-
tidamente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e 
principalmente, pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 
ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser 
admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente 
restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)
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Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende dos seguintes requisitos:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Exige -se, assim, que questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão 
da dificuldade das operações exegéticas que cumpra efetuar, quando se esteja perante um enquadramento 
normativo particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferen-
tes regimes potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de 
natureza lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica 
não pode ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as 
normas discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objetiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito. 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Isto é, a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objetivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

VI.3. Ora, no caso concreto dos autos, a pretensão do recorrente é a de que detendo desde 10 de 
dezembro de 1996, ininterruptamente, 50,88% do capital social de VODAFONE – TELECEL, poderia 
beneficiar de redução de taxa ao abrigo da Diretiva 90/435/CEE, relativamente a dividendos distribuídos 
relativamente ao ano de 1997.

Porém, tendo pedido a restituição de dividendos a mais retidos na fonte, a administração tributá-
ria entendeu que a recorrente não tinha feito prova de que reunia os requisitos da alínea c) do n.º 2 do 
artº. 69º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que transpôs a invocada 
Diretiva para o direito interno, pois não tinha feito prova de que, em data anterior à da distribuição 
dos dividendos em causa, detinha uma participação no capital social de VODAFONE  - TELECEL não 
inferior a 25% durante dois anos consecutivos ou desde a constituição da sociedade participada.

A fundamentação da administração tributária – que veio a ser seguida no acórdão recorrido  -, teve 
por base ofício circulado da Direção de Serviços de Beneficios Fiscais nos seguintes termos: “Os lucros 
distribuídos, nos anos de 1996 a 1999, por empresas portuguesas a favor de empresas que estivessem 
nas condições da Diretiva n.º 90/435/CEE, por força do disposto na alínea c) do n.º 2 do artº. 69º do 
CIRC estavam sujeitas a tributação através do método de retenção na fonte pela taxa reduzida ali pre-
vista, desde que as empresas beneficiárias dos rendimentos detivessem uma participação não inferior 
a 25% no capital social da empresa devedora durante um período mínimo de 2 anos.”
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“Só que, para que a empresa beneficiária dos rendimentos pudesse beneficiar desta disposição, 
tinha de efetuar a prova de que reunia as condições previstas na citada diretiva, bem como que detinha 
o capital social ali previsto tal como preceituava o n.º 7 do artº. 75º do CIRC, prova essa que devia 
ser efetuada anteriormente à data da colocação à disposição dos rendimentos relativamente aquela 
entidade beneficiária.”.

Entende a recorrente que esta interpretação ofende o disposto nos artºs 5º e 3º da Diretiva 90/435/CEE 
bem como a interpretação destes efetuada pelo TJUE nos Processos nos 283/94, 291/94 e 292/94.

E, tendo em vista os requisitos deste recurso excecional de revista, invoca que o mesmo deve ser 
admitido, uma vez que:

(i) a aplicação e interpretação uniforme do regime da Diretiva 90/435 se mostra uma questão 
jurídica de grande relevância, e

(ii) face ao Acórdão do TJUE no processo Denkavit impõe -se a revisão da decisão proferida em 
segunda instância para melhor aplicação do direito.

Com efeito, estando em causa, uma decisão judicial frontalmente contrária à interpretação pro-
pugnada pelo TJUE, impõe -se a sua revista sob pena de se colocar em causa a aplicação uniforme da 
Diretiva 90/435 no seio da União Europeia, e consequente violação ostensiva do Tratado e do artigo 8º 
da Constituição da República Portuguesa;

Por outro lado, trata -se de uma questão suscetível de transcender o interesse particular da ora 
Recorrente, uma vez que não se mostra admissível a manutenção na ordem jurídica de uma decisão 
que viole e contrarie o Direito Comunitário secundário, in casu a Diretiva 90/435/CEE;

Vejamos então.
VI.4. Com se referiu no acórdão desta Secção de 30/05/07 - Processo n.º 0357/07 (parcialmente 

transcrito): “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a so-
lução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que 
porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada 
tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários”.

Por isso, o erro de julgamento ainda que manifesto, só por si, não conduziria à admissão deste 
tipo de recurso, ainda que estando em causa violação do direito comunitário.

Por outro lado, não cabe agora, em sede preliminar de admissão do recurso, apreciar se a decisão 
recorrida viola ou não os preceitos legais indicados pela recorrente.

De todo o modo, a questão é complexa, exige o apelo a interpretação de normas comunitárias e 
invoca -se a violação destas.

O acórdão recorrido entendeu que a jurisprudência comunitária não era aplicável ao caso e que a 
própria Diretiva não consentia a interpretação dada pela recorrente. Mas, decidiu -se sem se conhecer a 
interpretação do TJUE sobre a matéria, isto para o caso de se entender que aqueles arestos não podem 
aplicar -se ao caso concreto.

Ora, apesar de ter terminado em 31.12.1998 a derrogação concedida a Portugal pelo artº 5º, n.º 4º 
da citada Diretiva, entende -se que a questão suscitada nos autos deve ser conhecida por este Supremo 
Tribunal – o mais alto da hierarquia dos tribunais administrativos e fiscais – pela sua relevância social 
e montante envolvido, como também ainda pelo facto de, admitido o recurso, este mesmo STA poder 
suscitar questão prejudicial junto do TJUE.

Neste mesmo sentido se decidiu no acórdão de 19.11.09 – Processo n.º 01108/09 da 1ª Secção deste 
STA, pois, admitido o recurso excecional de revista, foi suscitada questão prejudicial perante o TJUE, 
acabando por ficar resolvido o recurso de acordo com a interpretação dada por aquele Tribunal.

VII. Nestes termos e pelo exposto, admite -se o recurso excecional de revista interposto pela 
recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Reclamação de créditos. Nulidade processual. Falta de citação. Anulação da venda.

Sumário:

 I — Mesmo que o credor preferente tivesse a oportunidade de reclamar o crédito espon-
taneamente, não deixa de ser ofensivo dos seus direitos e interesses processuais, 
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o acto que nega o conhecimento de fundo da nulidade processual por preterição 
da falta de citação.

 II — A reclamação espontânea de créditos só pode ocorrer «até à transmissão dos bens 
penhorados».

 III — A norma do n.º 11 do artigo 864º do CPC, segundo a qual a falta de citação dos 
credores tem o mesmo efeito que a falta de citação do executado, mas não importa 
a anulação das vendas, das quais o exequente não haja sido o exclusivo benefici-
ário, também é aplicável à execução fiscal.

 IV — Se o credor com garantia real é uma sociedade, na impossibilidade de citação pelo 
correio, procede -se à citação do seu representante, mediante carta registada com 
aviso de recepção, remetida para a sua residência ou local de trabalho (artigo 237º 
do CPC); se esta se frustra, a citação é feita através de funcionário do órgão de 
execução fiscal, nos termos do n.º 1 e 8 do art. 239º do CPC; e na impossibilidade 
da citação através destes meios, procede -se à citação edital, em conformidade 
com os nºs 2 a 6 do artigo 192º do CPPT.

Processo n.º 479/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Cobermetal — Coberturas Metálicas, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco que julgou procedente a reclamação que Cobermetal -Coberturas Metálicas, 
Lda, com os demais sinais dos autos, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, deduziu contra o acto do Chefe 
de Repartição de Finanças de Seia que se declarou incompetente para conhecer da nulidade processual 
da falta de citação do credor privilegiado arguida na execução fiscal n.º 1279200901013467 que, por 
reversão, corre termos contra Daniel Ferreira, devidamente identificado nos autos.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Foram violados os artigos 276º e seguintes do CPPT, o regime jurídico do processo “da venda 

dos bens penhorados” previsto na secção IX do Título IV do CPPT, artigos 248º a 258º do CPPT, o 
artigo 240/4 do CPPT e o artigo 41º do CPPT;

b) Notificada a reclamante, através dos despachos agora anulados, para vir reclamar o seu crédito 
a fim de ser tido em conta para nova graduação de créditos, vê o seu direito garantido, não havendo pre-
juízo, e muito menos irreparável, para a reclamante/recorrida, violando a douta sentença os artigos 276º 
e seguintes do CPPT em virtude da reclamante não ver afectado o seu direito ou interesse legítimo em 
reclamar o crédito devendo, quando muito, após a reclamação do crédito, aguardar pela graduação e 
nesse momento, vendo o seu direito preterido, reclamar então da decisão do órgão de execução fiscal. 
Ao anular o despacho do chefe de finanças datado de 17/10/2011 e com ele o despacho datado de 
28/09/2011, a douta sentença está, pois, a violar os artigos 276º e seguintes do CPPT em virtude desses 
despachos do órgão de execução fiscal abrirem prazo à reclamante para interpor reclamação de créditos, 
dessa forma garantindo o seu direito;

c) O anular o despacho do chefe de finanças datado de 17/10/2011 e o despacho datado de 
28/09/2011  - por falta de citação da reclamante  - e com eles, implicitamente, todos os actos subse-
quentes praticados no processo de execução fiscal, a douta sentença está a violar o regime jurídico do 
processo “da venda dos bens penhorados” previsto na secção IX do Título IV do CPPT, artigos 248º 
a 258º do CPPT, uma vez que: a falta de citação da reclamante  - que não se concede  - para recla-
mação de créditos não deve contender com a venda dos bens penhorados  - tanto assim é, que sendo 
agora reclamados seriam tidos em conta na respectiva graduação de créditos  -, já que o processo da 
“convocação dos credores e da verificação dos créditos” corre em paralelo com o processo “da venda 
dos bens penhorados”, aparecendo o regime jurídico de cada um deles previsto, respectivamente, nas 
secções VIII e IX do Título IV do CPPT, pelo que uma eventual irregularidade cometida numa delas 
não deve invalidar os actos processuais praticados na outra. Aliás, nos termos do artigo 201/1, 2 e 3 do 
CPC “fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem 
como a omisso de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando 
a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa”, 
sendo que, “quando um acto tenha de ser anulado, anular -se -ão também os termos subsequentes que 
dele dependam absolutamente. A nulidade de uma parte do acto não prejudica as outras partes que dela 
sejam independentes” e “se o vício de que o acto sofre impedir a produção de determinado efeito, não 
se têm como necessariamente prejudicados os efeitos para cuja produção o acto se mostre idóneo”. 
Assim, citada a reclamante ora recorrida para reclamar créditos, podendo vir agora fazê -lo, não sendo 
coarctados ou impedido o exercício dos seus direitos, não deverão ser anulados os actos praticados no 
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âmbito do processo “da venda dos bens penhorados”, já adjudicados aos adquirentes, que exerceram o 
direito de remição, que não dependem dos actos praticados no processo da “convocação dos credores e 
da verificação dos créditos”. Por outro lado ainda, nos termos do Acórdão do STA, Processo n.º 0662/07, 
de 28/11/2007, “I  - As normas do Código de Processo Civil relativas à notificação da decisão sobre a 
venda ao credor com garantia sobre os bens a vender  - artigo 886º -A, nºs 1 e 4  - não são subsidiaria-
mente aplicáveis ao processo de execução fiscal. II  - A falta de citação, para a execução, dos credores 
com garantia real sobre os bens penhorados, tendo embora o mesmo efeito que a falta de citação do 
réu, todavia não importa a anulação da venda, da qual o exequente não haja sido exclusivo beneficiário 
 - artigo 864.º, n.º 1, alínea b), e nº. 3 do Código de Processo Civil.

d) Nos termos do artigo 240/4 do CPPT “o disposto no número anterior não obsta a que o 
credor com garantia real reclame espontaneamente o seu crédito na execução, até à transmissão 
dos bens penhorados”, ou seja, quer seja ou não citado para reclamar créditos poderá o credor 
com garantia real reclamá -los espontaneamente até à venda, tanto mais que o anúncio da venda é 
feito através da internet, publicitação no jornal, no local dos bens que vão ser vendidos, na junta 
de freguesia onde se localizam os bens, no serviço de finanças onde vai ser feita a venda, como 
de facto o foi na situação presente  - fls. 101 a 152 juntas com a resposta da fazenda pública. As-
sim, citada a reclamante ora recorrida através dos despachos ora em causa para reclamar os seus 
créditos, o tribunal “a quo” ao anulá -los violou também o artigo 240/4 do CPPT ao coarctar uma 
prerrogativa da reclamante e ao anular todos os actos processuais praticados no processo “da venda 
dos bens penhorados”.

e) Violou a douta sentença o artigo 41º do CPPT, concernente à “notificação ou citação das 
pessoas colectivas ou sociedades” no âmbito tributário, em procedimental e processual. De facto, re-
lativamente aos bens vendidos no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1279200901013467, ora 
em causa  - fls. 1 a 283 juntas com a resposta da fazenda pública  -, a reclamante é credora privilegiada 
conforme constatado através de fls. 46 a 53 juntas com a resposta da fazenda pública, em virtude do 
registo da penhora a seu favor datar de 12/02/2007. E, nesse âmbito, foi esta citada nos termos do 
artigo 239º do CPPT conjugado com os artigos 886º e 888º -A do Código de Processo Civil  - fls. 134 
e verso junta com a resposta da fazenda e fls. já juntas ao autos  - vindo a citação devolvida “por 
encerramento  - impossível entrega  - não ter receptáculo portal”. Quanto à notificação ou citação das 
pessoas colectivas ou sociedades rege o artigo 41º do CPPT, sendo certo que nos termos do Acórdão 
do STA de 02/07/2003, recurso n.º 344/03, “deve a impugnante sociedade considerar -se notificada de 
acto tributário da liquidação de IRC, apesar de a carta registada haver sido devolvida por não ter sido 
reclamada não alegando a mesma sociedade qualquer motivo razoável para não ter reclamado tal carta 
que, por isso, foi devolvida. É que às sociedades é de aplicar a regra processual civil de que o destinatário 
da correspondência postal se deve ter por notificado, apesar de os papéis serem devolvidos uma vez 
que tal regra tem na sua base a presunção de que, se tal não acontecer, o evento é de imputar àquele. 
Com efeito é de pressupor que a sociedade tem um serviço de escritório, de porta aberta e atendimento 
onde se exerce labor diário, o que, em princípio, garantirá a entrega postal ou, pelo menos a recepção 
diária, ou quase diária, da correspondência (sublinhado nosso). Na situação concreta dos presentes 
autos, conforme consta do probatório, a notificação do acto da liquidação nem era imprevisível uma 
vez que na sequência de inspecção, efectuada pela Administração Fiscal, a impugnante foi notificada 
dos fundamentos das correcções efectuadas, relativas aquele exercício de 1993, através do ofício da 
Direcção Distrital de Finanças de Lisboa no qual se esclarecia, além do mais, que a liquidação seria 
notificada a breve prazo”. Ou seja, estando em causa uma sociedade, como é o caso, sem alteração da 
sede, como no caso presente, uma vez que em sede de reclamação dá a conhecer a mesma sede para 
onde foi enviada a citação efectuada nos termos do artigo 239º do CPPT, “às sociedades é de aplicar 
a regra processual civil de que o destinatário da correspondência postal se deve ter por notificado, 
apesar de os papéis serem devolvidos uma vez que tal regra tem na sua base a presunção de que, se 
tal não acontecer, o evento é de imputar àquele”. Assim, sempre se deveria considerar como citada a 
ora reclamante, sociedade que “tem um serviço de escritório, de porta aberta e atendimento onde se 
exerce labor diário, O que, em princípio, garantirá a entrega postal ou, pelo menos a recepção diária, 
ou quase diária, da correspondência”. Por outro lado, nos termos do artigo 240/4 do CPPT “o disposto 
no número anterior não obsta a que o credor com garantia real reclame espontaneamente o seu crédito 
na execução, até à transmissão dos bens penhorados”, ou seja, quer seja ou não citado para reclamar 
créditos poderá o credor com garantia real reclamá -los espontaneamente até à venda, tanto mais que 
o anúncio da venda é feito através da internet, publicitação no jornal, no local dos bens que vão ser 
vendidos, na junta de freguesia onde se localizam os bens, no serviço de finanças onde vai ser feita 
a venda, como de facto o foi na situação presente  - fls. 101 a 152 juntas com a resposta da fazenda. 
Assim, mais uma vez não assistirá razão à reclamante que, até à venda teve a possibilidade de vir 
reclamar os seus créditos.

f) No que se refere aos meios probatórios que impunham decisão diversa da recorrida nesta matéria, 
eles constam dos documentos instrutórios juntos aos autos pela fazenda pública.
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1.2. A recorrente contra alegou, concluindo do seguinte modo:
a)  - O recurso interposto pela Fazenda Pública apenas versa matéria de direito, com indicação 

das normas jurídicas que julga violadas e manifestando discordância da interpretação e aplicação das 
normas jurídicas aplicáveis ao caso.

b)  - Ora, dispõe o n.º 1 in fine do artigo 280º do CPPT que quando o âmbito do recurso se circuns-
crever exclusivamente a matéria de direito cabe recurso, não para o Tribunal Central Administrativo, 
mas sim para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

c)  - Assim, entende -se que o tribunal “ad quem” é incompetente em razão da matéria, para apreciar 
o douto recurso, devendo ser remetidos os autos ao Supremo Tribunal Administrativo.

d)  - Mas, mesmo que assim não se entenda, as doutas alegações da recorrente, não devem proceder.
e)  - Com efeito, a questão a apreciar nos presentes autos reporta -se à validade do acto proferido 

pelo OEF, que não conheceu do pedido de nulidade processual da falta de citação da ora recorrida.
f)  - E, ao invés do alegado pelo ERFP, não se trata de apreciar se a reclamante, enquanto credora 

com garantia real, podia ou não exercer o direito de verificação e graduação do seu crédito na execução.
g)  - Na verdade, corrigido o pedido inicialmente formulado, o que a requerente pediu ao OEF foi 

o reconhecimento da nulidade processual de falta de citação. Assim, não estava em causa a graduação 
do crédito, nem foi com base na falta de oportunidade de reclamar o crédito que a reclamante invocou 
o seu prejuízo ou preterição de direito legalmente consagrado.

h)  - Ora, o OEF reconheceu (no despacho de 28/09/2011) que “... a citação efectuada à Cobermetal 
‘.. não reúne as condições legais”; ou seja, que não se efectivou a citação da reclamante, na qualidade 
de credora com garantia real, porém, julgou -se incompetente para apreciar o pedido de nulidade de 
citação.

i)  - Acresce que, o invocado prejuízo sofrido pela Reclamante (ora recorrida) não se relaciona 
com o facto de não poder ser verificado e graduado o seu crédito.

j)  - Na verdade, há outros direitos e interesses dos credores com garantia real que a lei protege, 
desde logo, a obrigatoriedade legal de citação do credor com garantia real sobre os bens penhorados e 
a notificação sobre os bens a vender, modalidade da venda e do valor base dos bens.

l)  - Direitos e interesses do credor com garantia real que o legislador entendeu proteger e consagrar, 
e não simplesmente a verificação e graduação do crédito, o que, aliás, se percebe, por ser do interesse 
dos credores com garantia real que os bens postos à venda na execução fiscal o sejam através da mo-
dalidade e pelas condições e preço que não prejudiquem a obtenção da melhor receita possível.

m)  - Além do que, o credor com garantia real sempre pode estar interessado em apresentar proposta 
que entenda ideal face ao seu crédito.

n)  - Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Administrativo nos acórdãos de 08/07/2009 
(processo n.º 0431/09), de 22/04/2009 (processo n.º 146/09) e de 14/07/2008 (processo n.º 222/08), nos 
quais se fundou a douta sentença recorrida.

o)  - Assim, não há qualquer reparo a ser feito na douta sentença recorrida que identificou cor-
rectamente a questão decidenda, como ajuizou correctamente a matéria de facto trazida aos autos, não 
podendo dela extrair -se outra conclusão que não a apontada nulidade invocada de verificação de falta 
de citação da reclamante (ora recorrida).

1.3 O Ministério Público emitiu parecer no sentido da procedência parcial do recurso, na parte 
em que se pode considerar que a sentença julgou que a nulidade da falta de citação é operante relati-
vamente à anulação da venda

2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) Decorreu no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal nº1279200901013467, 

nele figurando como Executada a CONDAFER C – Construção Civil unipessoal, Lda. (cfr. docs. a 
fls. 40 a 329 dos presentes autos e que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente 
reproduzidos).

b) No processo referido na alínea anterior constatou -se relativamente à Executado que: “(…) 
a fim de darmos execução ao mandado de penhora retro, verificamos não o poder cumprir, por não 
encontrarmos quaisquer bens/rendimentos susceptíveis de ser penhorados, nem nos constar que os 
possua em qualquer outra partes (…)”  - (cfr. doc, a fls, 60 dos autos que aqui se dá, para todos os 
efeitos legais, como integralmente reproduzido).

c) Em documento intitulado «Despacho (reversão)», datado de 25.02.2010, extrai -se que: “(…) 
Face às diligências de fls. 13, 16 e 21 e 25, e estando concretizada a audição do(s) responsável(veis) 
subsidiário(s), prossiga -se com a reversão da execução fiscal contra DANIEL FERREIRA contribuinte 
n.º …………………, morador em R ……………………………… PARANHOS SEI na qualidade de Res-
ponsável Subsidiário, pela dívida abaixo discriminada (…)”  - (cfr. doc. a fls. 65 dos autos que aqui se 
dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

d) Por decisão do Sr. Chefe de Repartição de Finanças de Seia, datada de 06.04.2010, foi deter-
minado que se procedesse à penhora dos bens relativos ao Sr. Daniel Ferreira (cfr. doc. a fls. 70 dos 
autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).
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e) Em execução do despacho referido na alínea anterior foi objecto de registo na Conservatória do 
Registo Predial a favor da Fazenda Nacional, em 29.04.2010, os seguintes prédios:  - Urbano, sito em Para-
nhos  - Pisões  - Carvalhal da Louça  - Registado na Conservatória do Registo Predial de Seia com o registo 
n.º 2223/20060918;  - Urbano, sito em Paranhos  - Pisões  - Carvalhal da Louça  - Registado na Conservatória 
do Registo Predial de Seia com o registo n.º 2224/20060918;  - Rústico, sito em Paranhos  - Pisões  - Re-
gistado na Conservatória do Registo Predial de Seia com o registo n.º 2220/20060717;  - Rústico, sito em 
Paranhos  - Registado na Conservatória do Registo Predial de Seia com o registo n.º 2225/20060918 (cfr. 
docs. a fls. 77 a 92 dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

f)  - Nas certidões do registo predial consta relativamente aos prédios referidos nas alíneas anteriores, 
com data de 12.02.2007, encontram -se registadas penhoras a favor da Reclamante relativas ao Processo 
Executivo n.º 1019/06.3TBPMS do Tribunal de Porto de Mós (cfr. docs. a fls. 85 a 92 dos autos que 
aqui se dão; para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

g) Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Seia, datado de 23.11.210, foi determinado 
que “(...) após efectuadas as citações a que se refere o art. 239º do CPPT (…)” se procederia à venda 
dos prédios referidos nas duas alíneas anteriores por meio de propostas em carta fechada (cfr. doc. a 
fls. 137 dos autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

h) Foram afixados os editais de convocação de credores e venda judicial, na repartição de Finanças 
de Seia, assim como foram publicados os anúncios no jornal e na Junta de Freguesia de Paranhos da 
Beira, todos relativos à venda referida nas alíneas anteriores (cfr. docs. a fls. 140 a 156, 175 a 176 e 177 
a 183 dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

i) Por ofício do Serviço de Finanças de Seia, datado de 25.11.2010, dirigido à Requerente e por 
aquele remetido via postal registada, sob o assunto «Citação de Credores com Garantia Real», retira -se 
que: “(…) Ficam V.S. EX.as citados nos termos do artº 239, do Código de Procedimento e do Processo 
Tributário (CPPT), conjugado com o art. 886º e 888º/A, do Código de Processo Civil (CPC), para os 
efeitos tidos por convenientes, de que os bens penhorados no processo de execução fiscal supra referido, 
instaurado por dívidas diversas, na quantia (exequenda) de €22.380,26 (vinte e dois mil, trezentos e 
oitenta euros e vinte e seis cêntimos) e constantes dos Editais, anexos por fotocópia, vão ser postos à 
venda por meio de proposta em carta fechada (…)”  - (cfr. doc. a fls. 173 e respectivo verso dos autos 
que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

j) O aviso de recepção do ofício referido na alínea anterior foi devolvido aos Serviços de Finanças 
de Seia com a indicação “Encerrado impossível entregar não tem receptáculo postal” (cfr. docs. a fls. 16 
a 18 dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

k)  - Foram abertas e aceites as propostas de venda relativas aos prédios referidos na alínea «e» 
(cfr. docs. a fls. 219 a 215 e 220 a 222 dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como 
integralmente reproduzidos).

l) Por exposições escritas que deram entrada nos serviços de Finanças de Seia em 20.01.2011, a 
Sra. Luísa Maria da Costa Ferreira e Otília Maria Pais Teixeira, invocando a qualidade de descendentes 
do executado Daniel Ferreira declararam “(…) exercer o seu direito de remição pelo valor oferecido 
(…), relativamente a dois dos prédios referidos na alínea anterior, registados na respectiva Conservatória 
com os nºs 2225 e 2223 (cfr. docs. a fls. 216 a 219 e 223 a 224 dos autos que aqui se dão, para todos 
os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

m)  - Em despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Seia, de 02.02.2011, extrai -se que: 
“(…) constata -se que relativamente às vendas 1279201048 e 1279201049, foi exercido o direito de 
remição, a que se refere o art. 258º do CPPT, pela descendente Luísa Maria da Costa Ferreira, NIF 
………………… e por Otília Maria Pais Ferreira Coelho, NIF ……………….. As remidoras apresenta-
ram os B.I., onde se comprova o grau de parentesco “descendente”: reunindo a condição prevista no 
n.º 1 do art. 915º do CPC. Acresce que não foi exercido o referido direito por mais nenhum herdeiro 
legitimário. Usando a faculdade que me é conferida pela alínea f) do art. 10º do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário e reunida a condição referida na alínea a) do n.º 1 do art. 913º do Código 
de Processo Civil e ainda porque já foi pago na totalidade o valor da maior proposta relativamente 
a cada venda e cumpridas as obrigações tributárias (IMT e Imposto de selo) reconheço o direito de 
remição relativamente às referidas descendentes (…)  - (cfr. doc. a fls. 256 verso dos autos que aqui se 
dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

n)  - Dá -se aqui por integralmente reproduzido o documento intitulado «Titulo de transmissão 
a que alude o art.º 253º e 256º do Código de Procedimento e de Processo Tributário aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro», datado de 03.02.2011 (cfr. doc. a fls. 271 dos autos que 
aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

o)  - Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Seia, datado de 12.05.2011, exarado 
sob a informação que o precede, extrai -se que: “(…) Tendo em conta o conteúdo da informação que 
antecede, que em resumo consubstancia a condição referida na alínea a) do art. 272º do CPPT declaro 
em falhas a dívida do incluso processo de execução fiscal (…)  - (cfr. docs. a fls. 286 e verso dos autos 
que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).
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p) Em 27.09.2011, a Requerente, através da sua Advogada, apresentou junto dos Serviços de 
Finanças de Seia, um requerimento no qual alegava vir arguir a nulidade da venda, nele concluindo 
que fosse julgada a anulação da venda e em consequência fosse declarado nulo todo o processado 
desde a penhora (cfr. doc. a fls. 295 a 300 dos autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como 
integralmente reproduzido).

q) Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Seia foi decidido que “(…) Usando a 
faculdade que me é conferida pela alínea f) do art. 10º do CPPT, e tendo em consideração o n.º 1 do 
art. 151º do referido diploma, a anulação da venda é da competência do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco, por esse motivo considero -me incompetente em razão da matéria do incluso incidente. 
Contudo tendo verificado o processo executivo supra, nomeadamente a citação efectuada à sua cliente 
Cobermetal  - Coberturas Metálicas, LDA, constatei que a mesma não reúne as condições legais. Tendo 
isso em consideração, e se V. Ex. a assim o entender, poderá ainda reclamar o seu crédito (…)” (cfr. 
doc. a fls. 302 dos autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

r)  - A Advogada da Requerente teve conhecimento do despacho referido na alínea anterior por 
oficio dos Serviços de Finanças de Seia, dele se extraindo que: “(…) Mais se notifica de que deve 
pronunciar -se sobre o teor do mesmo no prazo de 10 dias a contar da presente notificação (…)” (cfr. 
docs. a fls. 303 e verso dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente 
reproduzidos).

s) Em 07.10.2011, a Advogada da Requerente apresentou uma exposição escrita na qual, a final, 
se retira que: “(...] se requer o aperfeiçoamento do requerimento apresentado em 26/09/2011, por forma 
a corrigir a imperfeição do pedido face aos factos alegados, no sentido do requerido ser a declaração 
da existência de nulidade processual (falta de Citação válida à executada). Pedido que deve ser julgado 
procedente e em consequência ser declarado nulo todo o processado desde a penhora, com as legais 
consequências (…)  - (cfr. doc. a fls. 308 a 315 dos autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, 
como integralmente reproduzido).

t) Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Seia, datado de 17.10.2011, foi decidido 
que “(…) A fls. 264 a 270, vem na qualidade de mandatária da firma Cobermetal Coberturas Metálicas, 
Lda. requerer a nulidade processual até à penhora (anulação da venda). Como já foi dito no meu despacho 
de 2011 -09 -28, do qual foi notificada, o respectivo incidente deve ser dirigido ao Juiz do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Castelo Branco, ficando o mesmo sujeito à taxa de justiça inicial, nos termo do 
n.º 1 do art. 16º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários e Tabela de Emolumentos (…)”.

u)  - A Advogada da Requerente teve conhecimento do despacho referido na alínea anterior por 
ofício dos Serviços de Finanças de Seia, datado de 18.10.2011 e por aquela recebido a 19.10.2011 
(cfr. docs. a fls. 318 e respectivo verso dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como 
integralmente reproduzidos).

v)  - Em 02.11.2011, a Requerente, através da sua Advogada veio apresentar a presente reclama-
ção (cfr. docs. a fls. 4 a 13 dos autos que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente 
reproduzidos).

3. A recorrida Cobermetal, alegando ter um crédito com garantia real sobre os bens penhorados, 
arguiu a nulidade processual da falta do acto de citação previsto no artigo 239º do CPPT para a reclamação 
de créditos, com a consequente declaração de nulidade de tudo o que foi processado após a penhora.

O órgão de execução fiscal, por despacho de 17/10/2011, indeferiu tal pedido com o argumento 
de que, tendo os bens sido vendidos, a competência para a anulação da venda pertence ao tribunal.

Interposta reclamação judicial desse despacho, nos termos do artigo 276º do CPPT, a sentença 
recorrida anulou -o, com fundamento em que não foi pedida a anulação da venda, mas apenas a nulidade 
da falta de citação, o que no caso concreto ocorreu, em virtude de não se ter procedido a nova citação 
da reclamante, após a carta registada ter sido devolvida.

A Fazenda Pública não se conforma com essa decisão por quatro motivos: (i) violou -se o disposto 
no artigo 276º do CPPT, porque nenhum direito e interesse legítimo da recorrida foi ofendido, na medida 
em que, através do despacho impugnado, abriu -se o prazo para poder reclamar o seu crédito; (ii) violação 
do n.º 4 do artigo 240º do CPPT, porque a recorrida sempre poderia ter reclamado espontaneamente o 
crédito; (iii) violação dos artigos 248º a 258º do CPPT, relativos à venda de bens penhorados, porque 
a eventual irregularidade cometida no processo de convocação de credores e verificação de créditos 
não invalida os actos processuais praticados no processo da venda dos bens penhorados; (iv) violação 
do artigo 41º do CPPT, porque se deve considerar que a recorrida foi citada, apesar da carta registada 
com aviso de recepção ter sido devolvida.

Vejamos se tais argumentos evidenciam ter havido erro de julgamento na decisão impugnada.
Do ponto de vista material, os actos praticados na execução fiscal que podem ser objecto de 

reclamação judicial são todos aqueles «que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do 
executado ou de terceiro», os chamados “actos materialmente administrativos” (cfr. n.º 2 do art. 103º da 
LGT, n.º 1 do art. 151º e n.º 1 do art. 276º do CPPT). A recorrente invoca, como primeira argumento, que 
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o despacho reclamado não é um acto dessa espécie, porque deu oportunidade à recorrida de apresentar 
a reclamação de créditos, não havendo por isso qualquer ofensa aos direitos processuais que invoca.

É certo que o órgão de execução fiscal, ao dar a conhecer à reclamante o projecto de decisão 
sobre o pedido de anulação da venda, informou -a de que a citação efectuada «não reúne as condições 
legais» e que, se assim o entendesse, «poderia ainda reclamar do seu crédito» (cfr. alínea q) dos factos 
assentes).

Mas, o acto que ofende os interesses processuais da recorrida não é o “convite” à apresentação 
da reclamação de créditos formulado naquela peça processual, mas o acto que, após ter aperfeiçoado o 
seu requerimento, esclarecendo que pretendia arguir a nulidade da falta de citação, indeferiu tal pedido 
com fundamento em que a competência para dele conhecer pertence ao tribunal.

A recorrida, na qualidade de terceiro com interesse legítimo na execução, solicitou uma nulidade 
processual que, por razões formais, não foi conhecida. Ora, mesmo que tivesse a oportunidade de re-
clamar o crédito espontaneamente, não deixa de ser ofensivo dos direitos e interesses processuais do 
credor preferente o acto que nega o conhecimento de fundo da nulidade processual por preterição da 
falta de citação. O único meio processual que tem para que seja reconhecido a falta de citação e para 
que desse reconhecimento se possam extrair as devidas consequências jurídicas quanto aos actos sub-
sequentes que dela dependam absolutamente, é a reclamação prevista no artigo 276º do CPPT, como 
se reconhece na sentença recorrida.

Situação diferente seria se, apesar da falta de citação, o reclamante tivesse reclamado tempestiva-
mente o crédito, caso em que a nulidade se deveria considerar sanada por não «prejudicar a defesa do 
interessado» (cfr. alínea a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT), pois, se o credor veio em tempo reclamar o 
crédito, tem que se considerar que a finalidade da citação foi atingida e por isso não há que anular os 
actos posteriores à penhora.

Todavia, no caso dos autos, a recorrida ainda não reclamou o crédito garantido por penhora efec-
tuada na execução comum e nem se vê como o poderia fazer espontaneamente.

O n.º 4 do artigo 240º do CPPT prevê a possibilidade de os credores com garantia real reclamarem 
«espontaneamente» o seu crédito na execução nas situações previstas no n.º 3 do mesmo artigo, aquelas 
em que o órgão de execução fiscal tem a possibilidade de não proceder à convocação de credores, ou 
seja, quando a penhora incida sobre abonos, vencimentos ou pensões, ou quando, em caso de penhora 
de dinheiro ou bens móveis sujeitos a registo dos autos não conste qualquer direito real de garantia e 
a dívida seja inferir a 100 unidades de conta.

Para além desses casos, a reclamação espontânea também pode ocorrer nas situações em que 
os credores com garantia real não tenham sido citados, o que está previsto no n.º 3 do 865º do CPC, 
também aplicável à execução fiscal por remissão da alínea e) do artigo 2º do CPPT.

Mas, como se refere na parte final dessas normas, em qualquer dos casos, a reclamação espontânea 
de créditos só pode ocorrer «até à transmissão dos bens penhorados».

Ora, no caso concreto, quando o órgão de execução fiscal deu a conhecer à recorrida que ainda 
podia reclamar o seu crédito já havia ocorrido a venda dos prédios penhorados. Com efeito, a emissão 
do título de transmissão ocorreu em 3/2/2011 e o requerimento da recorrida a solicitar a anulação da 
venda por falta de citação apenas deu entrada em 27/9/2011 (cfr. alíneas n) e p) do probatório). Sig-
nifica isto que o segundo argumento invocado pela recorrente, no sentido de que a sentença recorrida 
desconsiderou a regra do n.º 4 do artigo 240º do CPPT, também não procede.

A questão fulcral para a recorrente parece ser a questão da anulação da venda já efectuada em 
consequência do reconhecimento da nulidade processual por falta de citação do credor preferente. Ela 
diz que ao anular -se o despacho de 17/10/2011 «implicitamente» se anulam todos os actos subsequentes, 
o que constitui uma violação do regime jurídico da venda dos bens penhorados, uma vez que a falta de 
citação da reclamante não deve contender com a venda dos bens penhorados.

Deve começar por se referir que, contrariamente ao que se deixa transparecer no despacho recla-
mado, não foi solicitado ao órgão de execução fiscal a anulação da venda. Se assim fosse, teria razão 
o autor desse despacho, uma vez que anulação da venda é um incidente processual que só pode ser 
conhecido pelo tribunal, tal como se estabelece no artigo 151º do CPPT. Mas a reclamante, notificada 
para se pronunciar em dez dias sobre a projectada decisão de incompetência do órgão de execução, 
logo se apressou a esclarecer que a sua pretensão era a declaração de nulidade processual por falta de 
citação e não a anulação da venda.

E a sentença recorrida não se pronunciou nem tomou qualquer decisão sobre a nulidade da venda, 
seja directamente, seja como acto consequente de nulidade por falta de citação. A única decisão tomada 
consistiu na anulação do despacho de 17/10/2011, que decidiu não conhecer da nulidade suscitada 
pelo reclamante, decisão que, para além do efeito constitutivo consubstanciado na eliminação do acto 
processual, vincula o órgão de execução a pronunciar -se sobre a arguida nulidade processual.

Apercebendo -se a repercussão que a anulação do despacho podia eventualmente ter no ulterior 
desenvolvimento do processo, a sentença recorrida é suficientemente expressiva no sentido de que 
a anulação incide unicamente sobre o acto que declara a incompetência do órgão de execução para 
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conhecer a nulidade processual. Na parte final da fundamentação da sentença a juiz a quo refere que 
«é de anular o despacho aqui recorrido, confinando -se a presente forma processual à impugnação 
daquele, sem prejuízo do que noutra sede administrativa ou judicial se venha a determinar quanto aos 
demais actos praticados no presente processo executivo».

Portanto, a sentença não se pronunciou de forma expressa ou implícita sobre a eventual nulidade 
dos actos processuais praticados após a penhora, muito menos sobre a eventual anulação da venda. 
E bem decidiu porque, apesar do n.º 2 do artigo 165º do CPPT preceituar que as nulidades dos actos 
têm por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, 
há que conjugar tal regra com o disposto no n.º 11 do artigo 864º do CPC, de que resulta que a falta 
de citação dos credores tem os mesmos efeitos que a falta de citação do executado, mas não importa 
a anulação das vendas, adjudicações, remissões ou pagamentos já efectuados, das quais o exequente 
não haja sido o exclusivo beneficiário, sem prejuízo do direito da pessoa que devia ter sido citada ser 
indemnizada pelo exequente ou outro credor pago em vez dela, segundo as regras do enriquecimento 
sem causa, sem prejuízo ainda da responsabilidade civil, nos termos gerais que possa recair sobre a 
pessoa a quem seja imputável a falta de citação.

A norma do n.º 11 do artigo 864º do CPC também é aplicável à execução fiscal, pois, como re-
fere Jorge de Sousa, «não há qualquer razão que possa justificar que em execução fiscal o comprador 
dos bens mereça menor protecção do que a que merece o comprador dos bens em execução comum, 
porquanto é idêntico objectivo legal de promover a venda e o seu rendimento, na linha do que estará a 
diminuição dos casos de risco de anulação do acto em que o comprador não seja interessado», podendo 
mesmo dizer -se que «o interesse público subjacente à cobrança dos créditos fiscais sempre recomendaria 
uma acrescida protecção da estabilidade das vendas no processo de execução fiscal, por reflexamente 
tender a assegurar uma maior probabilidade de serem obtidas as receitas necessárias para os satisfazer» 
(cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6º ed. Vol, IV, pág. 33), tal como tem vindo 
a pronunciar -se a jurisprudência deste Tribunal (cfr. acs. do STA de 31/10/2007, rec. n.º 0575/07 e de 
28/11/2007, rec. n.º 0662/07).

Portanto, em regra, as vendas ou adjudicações não se anulam porque a lei quer proteger aqueles 
que adquirem bens em execução e que não são responsáveis pela falta de citação do executado ou dos 
credores preferentes. Só assim não acontece se o exequente for o «exclusivo beneficiário», ou seja, 
como refere Lopes Cardoso, quando seja ele o comprador ou adjudicatário, sem que sobrevenha pre-
ferência ou remissão, ou quando lhe caiba em pagamento todo o preço da coisa adquirida (cfr. Manual 
de Acção Executiva, pág. 502).

Mas, a questão da subsistência das vendas efectuadas, duas delas a remidores, não foi nem podia 
ser apreciada pela sentença recorrida, pelo que o argumento de que foram violadas as regras da venda 
dos bens penhorados também não procede. Em consequência da falta de citação, podem anular -se os 
actos subsequentes, incluindo a venda de que o exequente foi o exclusivo beneficiário e os pagamentos 
efectuados, desde que sejam salvaguardados os interesses dos terceiros compradores, remidores ou 
preferentes, o que só poderá ser decidido através do meio processual adequado.

Por último, invoca a recorrente que a citação que fez, apesar da devolução da carta registada 
com aviso de recepção, deve considerar -se efectuada, por se tratar de uma sociedade. Na sua opinião, 
a citação dos credores que sejam sociedades é feita nos termos do artigo 41º do CPPT e, sendo a carta 
devolvida, «é de aplicar a regra processual civil de que o destinatário da correspondência postal se 
deve ter por notificado, apesar de os papéis serem devolvidos, uma vez que tal regra tem na sua base 
a presunção de que, se tal não acontecer, o evento é de imputar àquele». A regra a que a recorrente se 
quer referir só pode ser a do n.º 4 do artigo 254º do CPC, segundo a qual, a notificação por carta regis-
tada «não deixa de produzir efeito pelo facto de o expediente ser devolvido, desde que a remessa tenha 
sido feita para o escritório do mandatário ou para o domicílio escolhido», caso em que se presume que 
a notificação foi feita no terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, 
quando o não seja.

Simplesmente, o acto comunicativo referido no artigo 239º do CPPT é uma citação e não uma 
notificação, não lhe sendo por isso aplicável aquela regra.

Preceitua o n.º 8 do artigo 864º do CPC que os credores com garantia real indicados no registo são 
citados no domicílio que dele conste, se não for conhecido outro. Trata -se pois de uma citação pessoal, 
na modalidade de carta registada com aviso de recepção, em conformidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 192º do CPPT e artigo 236º do CPC. Na impossibilidade de citação pelo correio da pessoa 
colectiva ou sociedade na sua sede ou no local onde normalmente funciona, por aí não se encontrar o 
legal representante, nem qualquer empregado, procede -se à citação do representante, mediante carta 
registada com aviso de recepção, remetida para a sua residência ou local de trabalho (art. 237º do CPC); 
se esta se frustra, a citação é feita através de funcionário do órgão de execução fiscal, nos termos do 
n.º 1 e 8 do art. 239º do CPC; e na impossibilidade da citação através destes meios, procede -se à citação 
edital, em conformidade com os nºs 2 a 6 do art. 192º do CPPT.
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Ora, a recorrente dirigiu à recorrida uma carta registada com aviso de recepção para citação como 
credora preferente, mas após a devolução da carta, nenhuma outra diligência efectuou no sentido de 
encontrar e citar a recorrida. Sendo obrigatória a citação, com os procedimentos referidos, tem que se 
considerar, como se julgou na sentença recorrida, que foram preteridas formalidades essenciais que se 
traduzem em nulidade processual por falta de citação, pois não foi cumprido objectivo de permitir que 
o credor dotado de garantia real viesse à execução reclamar o seu crédito.

De modo que se conclui que nenhum dos argumentos invocados no recurso põe em causa o sentido 
da decisão recorrida.

4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Citação. Artigo 37.º do Código de Procedimento e Processo Tributário. 
Intimação para passagem de certidão ou prestação de informações.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal tem natureza judicial, e aos seus actos aplica -se o 
regime de notificação e de impugnação dos actos judiciais.

 II — O artigo 37.º do CPPT destina -se aos casos em que a notificação diz respeito a 
actos em matéria tributária que possam ser objecto de meio judicial de reacção 
contra a sua validade/existência, e não a suprir as deficiências de comunicação 
de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, cujas regras de 
cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo 
Civil (artigos 193.º e seguintes).

 III — Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao acto de citação, 
não têm aplicação os artigos 37.º, 146.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 104.º, n.º 1 do CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das 
notificações de actos em matéria tributária.

Processo n.º 503/12 -30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social, I. P.
Recorrida: TMN — Telecomunicações Móveis Nacionais, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Vem o Instituto da Segurança Social IP, com os sinais dos autos, recorrer para este Supremo 
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa de 23 de Fevereiro de 2012, que 
julgou procedente o pedido deduzido pela TMN, Telecomunicações Móveis Nacionais, SA, com vista 
à intimação do Sr. Director do Centro Distrital de Lisboa do Instituto de Segurança Social, IP para, no 
prazo de 10 dias, emitir certidão da integral fundamentação do acto de liquidação subjacente ao processo 
de execução fiscal, ou a certificação da inexistência de tais elementos, certidão essa que havia sido 
requerida ao abrigo do disposto no artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
não tendo a mesma sido emitida.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Ao contrário do decidido pelo tribunal a quo, a requerente TMN  - TELECOMUNICAÇÕES 

MÓVEIS NACIONAIS, S.A., aquando da sua citação no seio dos processos de execução fiscal que 
lhe foram movidos pela segurança social, não foi notificada de actos ou decisões de natureza substan-
cialmente administrativa ou procedimental; ao invés, a citação é um acto no âmbito de um processo de 
execução fiscal, e, por isso, tem natureza judicial (cf. artigo 103., n.º 1 da LGT).

2  - De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que é, permite todos os meios 
de impugnação próprios dos actos judiciais, tanto mais que a requerente defende a nulidade da citação 
por falta de fundamentação, irregularidade que a existir, deve ser arguida no processo executivo.
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3  - Em processo de execução fiscal não têm aplicação os artigos 36º e 37º, e 146 do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (respeitantes à comunicação ou notificação de actos em matéria 
tributária, e a diversos meios processuais acessórios em processo judicial tributário).

4  - É que o âmbito de aplicação do artigo 37, nº. 1, do C.P.PT restringe -se ao procedimento tributário, 
não abrangendo o processo judicial tributário, como se infere da referência feita na norma à “decisão 
em matéria tributária”, sendo por essa razão decisiva a distinção entre informação procedimental e não 
procedimental, distinção essa que assenta, essencialmente, no tipo de informação que está em causa, na 
qualidade de quem a solicita, e no distinto objectivo que se pretende atingir com a sua tutela.

5  - Ora, o pedido de certidão efectuado pela requerente TMN  - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 
NACIONAIS, S.A., relaciona -se com uma certidão no âmbito de um processo de execução fiscal pelo 
que, não cabe no âmbito procedimental administrativo, (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), 
onde se insere o meio processual utilizado pela requerente, de intimação para a passagem de certidão 
e, assim, contrariamente ao defendido na douta sentença, não estamos perante uma “comunicação ou 
notificação insuficiente”nos termos do artigo 37º do CPPT.

6  - E o artigo 37º, n.º 1 do CPPT não serve para o requerente obter informações ou outros actos 
relevantes em processos judiciais contra si pendentes, como é o caso, das execuções fiscais contra si 
instauradas, desde logo porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial (cf. artigo 103., 
nº1 da LGT). Aliás, neste sentido cremos ser jurisprudência uniforme  - cf. por todos o Ac. do STA de 
26/06/2002, recurso n.º 832/2002.

7  - Por isso, no nosso prisma, a posição defendida pela sentença e pela requerente não é compagi-
nável com a realidade e razoabilidade, afigura -se mesmo, irrealista, na medida em que, como resultado 
da sua tese, a multiplicação de processos não findaria, bastando vir invocar, relativamente a qualquer 
processo judicial pendente, a necessidade da obtenção de informações ou certidões e outros elementos 
relevantes, para que tal meio lhe fosse admitido, redundando num enxame de processos sobre processos 
que, teoricamente, nunca poderia ter fim, resultado que o legislador, por certo, ao instituir tal procedi-
mento jamais poderá ter querido, atenta a previsão legal contida na norma do art.º 9º n.º 3 do Código 
Civil, que dispõe que intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas.

8  - De outro ângulo, não está em causa nenhuma liquidação de uma qualquer prestação tributária, 
desde logo porque, as contribuições e quotizações para a segurança social são objecto de autoliquidação 
pelo sujeito passivo da relação jurídica tributária.

9  - Ao invés, e como vimos, o que está subjacente ao pedido da requerente certidão é um acto 
processual de citação no quadro de um processo de execução fiscal: não há aqui nada de procedimental 
ao nível da dívida em cobrança executiva.

10  - Não se pode concluir que o acto da entidade emitente do respectivo título executivo (certidão de 
dívida), possa ser formalmente definido como acto de liquidação, desde logo porque não está subordinado 
a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qual-
quer acto antes da citação em processo fiscal (cf. exactamente nesse sentido o Ac. do Supremo Tribunal 
administrativo, prolatado em 23/09/2009, no proc. 0436/09  - 2.ª Secção, e disponibilizado in www.dgsi.pt).

11  - À luz do que vem exposto, resulta que não estão reunidos os pressupostos legais da intimação 
para a passagem de certidão visada pela requerente, ocorrendo assim erro de julgamento de direito, 
conforme decisão de 1ª instância, evidenciando -se consequentemente nas alegações antecedentes a 
violação por erro de interpretação e aplicação do direito dos seguintes comandos legais: 37º n.º 1, e 
146., nºs 1 e 3, do CPPT; 104º a 108º, do CPTA, e 103 n.º 1 da LGT.»

2 - Não houve contra alegações.
3 – O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu parecer com o seguinte conteúdo:
«1. O meio processual acessório de intimação para passagem de certidão obedece à disciplina do 

CPTA (art.146º nº1 CPPT)
A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do CPTA 

é subsequente à sua notificação (art.146º nº1 CPTA)
2. No caso concreto o Ministério Público não se pronuncia sobre o mérito do recurso porque a 

relação jurídico  - material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cida-
dãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos 
no art.9º nº2 CPTA (art.146º nº1 CPTA 2ºsegmento)»

4  - Com dispensa de vistos, dada natureza do processo, vêm os autos à conferência.
5  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1. A Requerente foi citada, em 22/09/2011, no processo executivo nº1102201100960055 e apensos, 

instaurado na Secção de Processos de SP Lisboa II do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I.P., para cobrança de dívida no montante de €17.258,66 (citação, fls. 10);

2. Servem de base à execução as certidões de dívida extraídas pelo Sr. Presidente do Conselho 
Directivo do Instituto da Segurança Social, I.P., em 17/09/2011, anexas à citação e que constituem 
fls. 11 a 15 dos autos;
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3. A Requerente requereu, em 26/10/2011, ao Sr. Director do Centro Distrital de Lisboa do Instituto 
da Segurança Social, I.P., ao abrigo do disposto artº37º, nº1 do CPPT, “certidão da integral fundamen-
tação do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal” (fls. 7);

4. Não tendo a mesma sido emitida, requereu a presente intimação para passagem de certidão, 
com entrada tribunal tributário em 23/11/2011, conforme carimbo aposto a fls.1.

6. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a 

sentença recorrida que deferiu o pedido de intimação do Sr. Director do Centro Distrital de Lisboa do 
Instituto de Segurança Social, IP para no prazo de 10 dias emitir certidão da integral fundamentação 
do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal, ou a certificação da inexistência de 
tais elementos, certidão essa que havia sido requerida na sequência de citação efectuada à recorrida, 
e com invocação do disposto no artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, não 
tendo a mesma sido emitida.

A decisão recorrida considerou que o pedido «se refere a elementos relativos ao procedimento da 
dívida em cobrança coerciva, que não a qualquer acto do processo executivo como sustenta o requerido, 
cujo conhecimento está garantido pelo princípio da tutela judicial efectiva para o exercício esclarecido 
de direitos processuais«.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu que «tendo em conta que no seguimento 
da citação, a Administração Tributária ainda não satisfez o pedido de certidão, mas que assiste à reque-
rente o direito aos elementos omitidos, mantém -se a situação de incumprimento».

Contra o assim decidido insurge -se a entidade recorrente alegando que «o pedido de certidão 
efectuado pela requerente TMN  - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A., relaciona-
-se com uma certidão no âmbito de um processo de execução fiscal pelo que, não cabe no âmbito 
procedimental administrativo, (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), onde se insere o meio 
processual utilizado pela requerente, de intimação para a passagem de certidão e, assim, contrariamente 
ao defendido na douta sentença, não estamos perante uma “comunicação ou notificação insuficiente” 
nos termos do artigo 37º do CPPT.»

Desde já se adiantará que, a nosso ver, o recurso merece provimento.
Dispõe o artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário o seguinte: «Se a comu-

nicação da decisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente exigida, indicação 
dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode 
o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro 
meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos que tenham sido 
omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento».

O âmbito de aplicação deste artigo restringe -se, no entanto, ao procedimento tributário, não 
abrangendo o processo judicial tributário, como se deduz da referência feita no seu n.º 1 «decisão em 
matéria tributária» (1).

Neste mesmo sentido, pode, aliás, confrontar -se a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal 
Administrativo tem vindo a declarar que o artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário não é aplicável no processo de execução fiscal, nomeadamente ao acto de citação uma vez que este 
dispositivo legal é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham 
a fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação 
em processo de execução fiscal (2)»  - cf. os Acórdãos de 21.09.2011, recurso 780/11, de 19.01.2011, 
recurso 1034/11, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 12.05.2010, recurso 84/10, de 12.05.2010, recurso 
632/09, de 25.11.2009, recurso 552/09, de 06.06.2007 recurso 91/07, de 20.02.2007, recurso 67/07, e 
de 26.06.2002, recurso 832/2002, todos in www.dgsi.pt.

Ora, como é sabido, e decorre do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos 
actos que não tenham natureza jurisdicional.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de 
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da admi-
nistração tributária.

Assim a faculdade prevista no n.º 1 do artº 37º não deverá ser utilizada para arguir a nulidade da 
citação em processo de execução fiscal uma vez que este normativo não se aplica a actos de natureza 
judicial como a referida citação.

Como impressivamente se diz no Acórdão 493/10, de 12.05.2010, o artigo 37.º destina -se apenas 
aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de 
reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunicação de 
outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, 
cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo Civil 
(artigos 193.º e seguintes).
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Excepção será apenas o caso, como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., vol. I, pag. 364, em 
que se estiver perante uma situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º deste Código, em 
que a lei autorize a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar 
legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela, ou se se tratar de caso em que seja 
admissível impugnação judicial a contar da efectivação da citação, como sucede com os responsáveis 
solidários ou subsidiários (artigo 22º, n.º 4, da LGT).

Mas não é esse o caso dos autos como se pode verificar da leitura do requerimento de fls. 7 e 8 
em que a TMN pede a certidão da integral fundamentação do acto de liquidação subjacente ao processo 
de execução fiscal.

Conforme se constata daquela peça processual a requerente reage à citação que lhe foi efectuada 
no processo de execução fiscal ali identificado, arguindo que não conhece a integral fundamentação 
do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal e que tal facto «obsta ao integral 
exercício dos seus direitos constitucionalmente previstos» (arts. 6º e 7º), invocando que «a falta de 
fundamentação do acto de liquidação determina a nulidade do mesmo», a qual «poderá ser arguida a 
todo o tempo, inclusivamente no requerimento de oposição judicial à execução fiscal que (….) pondera 
apresentar» (arts. 8º e 9º).

Não estamos pois perante uma situação de citação de responsáveis subsidiários ou em que a lei 
autorize a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar legalmente 
assegurado meio de impugnação contenciosa daquela, casos estes em que seria admissível a aplicação 
do regime do artº 37º do Código de Procedimento e Processo Tributário para comunicações ou notifi-
cações insuficientes.

Assim a recorrida haveria de ter arguido a nulidade da citação (artº 198º, n.º 2 do Código de Pro-
cesso Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de poder reclamar do 
eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária e 
276º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Este seria o meio processual adequado para obter a tutela jurídica dos seus direitos e não o meio 
processual de intimação para prestação de informações ou passagem de certidão (104º, n.º 1 do CPTA 
e 146º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Com efeito a intimação para a prestação de informações será aplicável, no procedimento tributário, 
aos casos em que está em causa suprir as deficiências das notificações, quando a Administração Tribu-
tária não der satisfação às pretensões formuladas nesse sentido ao abrigo do artº 37º, n.º 1 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, como se conclui do preceituado nos arts. 49º, n.º 1, alínea e), 
subalínea vi) do ETAF e 104º do CPTA, com remissão para o artº 60º, n.º 2 deste último Código (3).

Mas não é essa, como vimos a hipótese dos autos, pois o que aqui está em causa é a comunicação 
de acto processual, praticado no âmbito de processo de execução fiscal, e não a notificação de acto 
tributário que possa ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência.

Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de sanação previsto no artº 37º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que não há lugar à “intimação para passagem de 
certidão”.

Daí que não possa manter -se a sentença recorrida que decidiu em contrário.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgando improcedente o pedido de intimação deduzido.

Custas pela recorrida, apenas em primeira instância, dado que não contra -alegou.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição, 
vol. I, pag. 348, e ainda os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2007, recurso 67/07, e de 26.06.2002, 
recurso 832/2002,)

(2) (Sublinhado nosso.)
(3) (Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pags. 512 e 513.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Prescrição. Interrupção da prescrição. Suspensão da prescrição.
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Sumário:

As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido antes da alteração ao 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: 
eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Processo n.º 504/12 -30.
Recorrente: Alberto Pinheiro de Magalhães.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Alberto Pinheiro de Magalhães, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença profe-

rida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, na qual se julgou improcedente a reclamação 
por aquele deduzida, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra o acto do Chefe do Serviço de 
Finanças de Amarante de indeferimento do pedido de declaração de prescrição de dívidas tributárias 
relativas ao IVA dos exercícios de 1999 e 2000.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Estando em causa dívidas de IVA respeitantes aos anos de 1999 e 2000 (dando de barato, 

para os efeitos do presente recurso que o último período termina em Dezembro de 2000), o prazo de 
prescrição conta -se, relativamente a cada período, desde a verificação do respectivo facto tributário 
(art. 48º, n.º 1, da LGT, na redacção anterior à dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, de tal 
modo que o prazo mais recente se iniciou, no limite, no dia 31 de Dezembro de 2000.

B) É imperceptível o motivo pelo qual a douta sentença conclui que, apesar de o recurso hierár-
quico ter estado parado durante mais de um ano (foi apresentado em 1/04/2005 e a notificação da sua 
decisão ocorreu em 30/03/2007) e esta paragem fazer cessar o efeito interruptivo decorrente do recurso, 
o prazo de prescrição só voltou a correr a partir de 12 de Março de 2010.

C) Parecendo assentar a conclusão a que se refere a alínea anterior no pressuposto de que a recla-
mação graciosa, o recurso hierárquico e a impugnação judicial determinaram a paragem do processo 
de execução fiscal e, consequentemente, a suspensão da prescrição nos termos do art. 49º, n.º 3 da 
LGT, na sua redacção original, a douta sentença incorre em erro de julgamento precisamente por erro 
naquele pressuposto.

D) Na verdade, em ponto algum a douta dá como provado que foi prestada garantia ou efectuada 
penhora naqueles termos, dando antes como provado que “em 14.04.2004, o órgão de execução fiscal 
efectuou a penhora de todos os bens conhecidos do ora Reclamante” (nº 14º do probatório) e que em 
“25.06.2004, foi requerida pelo órgão de execução fiscal, ao Magistrado do Ministério Público junto 
do Tribunal Judicial de Amarante, a promoção da impugnação do acto de partilha e doação referido” 
(nº 15º do probatório), o que equivale, por forma indirecta à assunção de que dá por assente que não 
foi prestada garantia nem foi feita penhora de valor suficiente.

E) Não esteve suspenso o prazo de prescrição da dívida exequenda entre 29 de Abril de 2004 
(data da apresentação da reclamação graciosa) e 12 de Março de 2010 (data da sentença proferida na 
impugnação judicial), porquanto:

i) a prescrição foi interrompida com a apresentação da reclamação graciosa em 29 de Abril de 2004;
ii) a prescrição voltou a ficar interrompida com a apresentação do recurso hierárquico em 1 de 

Abril de 2005;
iii) tendo o recurso hierárquico estado parado por mais de um ano desde a data da sua apresentação 

por facto não imputável ao contribuinte – o que ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro de 2006 –, a interrupção da prescrição causada pela apresentação do recurso hierár-
quico degradou -se em suspensão pelo período de um ano (de 1 de Abril de 2005 a 1 de Abril de 2006), 
com o cômputo, para efeitos de prescrição, do tempo que tiver decorrido até à data da autuação (ou 
seja, tendo por referência o limite de 31 de Dezembro de 2000, desde esta data até 1 de Abril de 2005) 
adicionado do decorrido após esse período de um ano (desde 1 de Abril de 2006);

iv) a impugnação, deduzida já na vigência da nova redacção do art. 49º da LGT, não teve uma 
qualquer eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição.

F) Feito o adequado cômputo do prazo prescricional
i) desde 31 de Dezembro de 2000 até 1/04/2005 decorreram 4 anos, 3 meses e 1 dia;
ii) desde 1 de Abril de 2006 até 30/12/2009 decorreram mais 3 anos, 8 meses e 29 dias, tempo 

este que, adicionado ao referido na alínea anterior, perfaz o total de 8 anos;



1678

iii) desde 1 de Abril de 2006 até à data da douta sentença sob recurso (30/03/2012) decorreram 
5 anos, 11 meses e 29 dias, tempo este que, adicionado ao referido na alínea anterior, perfaz o total de 
10 anos e 3 meses.

G) A dívida mais recente prescreveu, o mais tardar, no dia 30 de Dezembro de 2009, tendo as 
anteriores prescrito em datas anteriores.

H) A douta sentença ao julgar improcedente a reclamação e ao não declarar prescritas as dívidas 
exequendas interpretou erradamente e violou o preceituado nos arts. 48º, n.º 1, e 49º, nºs. 2 e 3, na 
redacção anterior à dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

Termina pedindo o provimento do recurso, com a consequente revogação da sentença recorrida 
e a declaração de extinção da execução, por prescrição da dívida exequenda.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«O recorrente à margem identificado vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, de 30 de Março de 2012, exarada a fls. 256/264.
A decisão recorrida julgou não verificada a prescrição da dívida exequenda relativa ao IVA de 

1999 e 2000, no entendimento de que o prazo de prescrição esteve suspenso entre 29 de Janeiro de 2004 
(data da instauração da Reclamação Graciosa) e 12 de Março de 2010 (data da notificação da sentença 
proferida na impugnação judicial).

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 279/282, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento, embora por fundamentação diferente da sentença 

recorrida.
Nos termos do estatuído no artigo 297º do Código Civil, a lei que estabelecer prazo mais curto 

que o fixado em lei anterior é, também, aplicável aos prazos que já estejam em curso, salvo se segundo 
a lei antiga faltar menos tempo para o prazo se completar, sendo certo que o novo prazo só se conta a 
partir da entrada em vigor da nova lei.

O prazo de prescrição era de 20 anos para os tributos, nos termos do estatuído no artigo 27º do CPCI.
Com e entrada em vigor do CPT, em 1 de Julho de 1991, nos termos do seu artigo 34º o prazo de 

prescrição passou para 10 anos, para os impostos, contados desde o ano seguinte aquele em que tiver 
ocorrido o facto tributário.

Nos termos dos referidos diplomas a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e 
a instauração da execução fiscal interrompe a prescrição e se o processo estiver parado por mais de um 
ano, por facto não imputável ao contribuinte, o prazo suspende -se entre a data da autuação da execução 
até ao momento em que faz 1 ano que o processo está parado por facto não imputável ao contribuinte.

Em 1999.01.01 entrou em vigor a LGT, que no artigo 48º/1, na redacção actual, estatui que as 
dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, nos impostos periódicos a partir do termo 
do ano em que ocorreu o facto tributário e nos de obrigação única a partir da data em que ocorreu o 
facto tributário, excepto o IVA e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada 
por retenção na fonte a título definitivo, caso em que o prazo se conta a partir do início civil seguinte 
àquele em que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributar.

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente 
ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos do n.º 3 a in-
terrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao devedor subsidiá-
rio se a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5º ano posterior ao da liquidação.

Nos termos do artigo 49º a citação (após a entrada em vigor da Lei 100/99, de 26 de Julho), a re-
clamação, o recurso hierárquico a impugnação e o pedido de revisão oficiosa interrompem a prescrição.

De acordo com o n.º 2, entretanto revogado pela Lei 53 -A/2006, de 29/12, mas cuja revogação só 
aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir de 2007.01.01, a paragem do pro-
cesso por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo, somando-
-se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

Nos termos do n.º 3, na redacção anterior à referida Lei 53 -A/2006, o prazo de prescrição suspende-
-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a prestações legal-
mente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso, com efeito suspensivo da execução fiscal 
em consequência de prestação de garantia, sendo certo que com a redacção introduzida pela citada Lei 
além da suspensão por pagamento em prestações a suspensão o prazo de suspensão suspende -se enquanto 
não houver decisão transitada que ponha termo ao processo, nos casos de reclamação, impugnação, 
recurso ou oposição quando determinem a suspensão da cobrança da dívida.

Em termos de factualidade apurada com eventual relevo para a prescrição temos:
1. Em 29 de Janeiro de 2004 foi deduzida Reclamação Graciosa, cuja decisão de indeferimento 

foi notificada ao recorrente em 3 de Março de 2005.
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2. Em 23 de Fevereiro de 2004 foi o recorrente citado no PEF.
3. Em 1 de Abril de 2005 foi instaurado recurso judicial.
4. Em 4 de Julho de 2007 foi interposta impugnação judicial.
Há que aplicar o prazo de prescrição de 8 anos estatuído no artigo 48º/1 da LGT, lei vigente à 

data do facto tributário.
Tal prazo conta -se desde o início do ano seguinte aquele em que se verificou a exigibilidade do 

imposto, nos termos do artigo 48º/1 da LGT, na redacção introduzida pela Lei 55 -B/2004, de 30/12.
Efectivamente, nos termos do estatuído no artigo 12º/ 2 do CC, quando a lei dispuser directamente 

sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-
-se -á que a lei abrange as próprias relações já constituídas que subsistam à data da sua entrada em vigor.

E com esta interpretação não é violado o princípio da não retroactividade das normas tributárias 
estatuído no artigo 12º da LGT e 103º da CRP.

De facto, o facto extintivo da obrigação exequenda já ocorre ao abrigo da lei nova, como sustenta 
a jurisprudência deste STA, cuja fundamentação se subscreve. (1) Acórdão do STA, de 28 de Setembro 
de 2011, proferido no processo n.º 0764/11, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.).

Parece -nos evidente que o prazo de prescrição não esteve suspenso nos termos do estatuído no 
artigo 49º/3 (redacção original) da LGT, como sustenta a sentença recorrida, pela simples razão de que 
não foi prestada garantia (ou dispensada a sua prestação), condição essencial para a paragem do PEF.

Todavia, temos a ocorrência de três factos interruptivos da prescrição, a saber, a instauração da 
Reclamação Graciosa, a citação no PEF e a instauração do Recurso Hierárquico.

Quanto à citação e ao RH, não é possível analisar, correctamente, os seus efeitos em sede de 
prescrição por não terem sido levados à factualidade assente os períodos de paragem dos processos 
respectivos por mais de 30 dias, por facto não imputável ao recorrente.

De facto, embora quanto ao RH se faça referência, na sentença recorrida, à paragem do processo 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte não se especifica o período.

Todavia, pela análise do facto interruptivo consubstanciado na interposição da Reclamação é 
possível decidir se a dívida tributária exequenda está ou não prescrita.

Com a dedução da Reclamação Graciosa em 29 de Janeiro de 2004 interrompeu -se o prazo pres-
cricional, eliminando -se o tempo decorrido desde 1 de Janeiro de 2000 e 2001 e obstando ao decurso 
do prazo da prescrição até ao “trânsito” da decisão proferida no procedimento, data a partir do qual se 
começa a contar novo prazo de prescrição de 8 anos. (2) Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, 
Notas Práticas, páginas 55 e 61, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)

Ora, assim sendo, como é, é manifesto que não ocorre a prescrição da dívida exequenda, pois que 
contados os 8 anos do prazo de prescrição desde finais de Março de 2005 (foi deduzido RH em 1 de 
Abril) a prescrição só ocorreria em finais de Março de 2013.

E tudo isto sem ter em conta os efeitos interruptivos (eventualmente transmutados em suspensivos) 
da dedução do RH e da citação no PEF, uma vez que não foram apurados, em sede factual, os períodos 
de paragem dos processos por mais de um ano por facto não imputável ao recorrente.

Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida na ordem 
jurídica, embora com diferente fundamentação.»

1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1º  - Encontra -se a correr termos no Serviço de Finanças de Amarante o processo de execução fiscal 

n.º 1759200401003046, instaurado em 05.02.2004, para cobrança de dívidas de IVA, respeitantes aos 
anos de 1999 e 2000, no valor global de 1.031.155,98 euros.

2º  - As dívidas tributárias em causa resultam de correcções efectuadas pelos Serviços de Inspecção 
Tributária da Direcção de Finanças do Porto.

3º  - O procedimento de inspecção tributária teve o seu início em 23.01.2003 e terminou em 
19.05.2003.

4º  - Em 22.05.2003 o ora Reclamante foi notificado, por carta registada, do projecto de Relatório, 
o qual apontava para IVA em falta no valor de 825.918,07 euros.

5º  - Em 03.06.2003 o ora Oponente exerceu o seu direito de audição.
6º  - Em 13.06.2003 foi elaborado o Relatório da Inspecção e, enviado ao ora Oponente através 

de carta registada com aviso de recepção.
7º  - Carta que foi devolvida, por não ter sido levantada, após o aviso deixado pelo carteiro, em 

07.07.2003.
8º  - Em 21.07.2003, o ora Reclamante e o seu cônjuge, outorgaram no Cartório Notarial de Amarante 

uma escritura de partilha em vida, através da qual doaram aos filhos todos os seus bens imobiliários.
9º  - Em 23.07.2003 foi expedida nova carta registada com aviso de recepção, nos termos do 

art. 39º, n.º 5 do CPPT, tendo -se concretizado a notificação do ora Reclamante.
10º  - Em 25.08.2003 foi efectuada a liquidação do IVA:



1680

Imposto no valor de: 825.918,07 euros.
Juros compensatórios no total de 205.237,91 euros.
11º  - Em 29.01.2004, foi apresentada Reclamação Graciosa, contra as referidas liquidações.
12º  - Em 05.02.2004, por falta de pagamento dos montantes de imposto liquidado no 

prazo legal, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Amarante, o processo de execução fiscal 
n.º 1759200401003046.

13º  - O ora Reclamante/Executado foi citado em 23.02.2004.
14º  - Em 14.04.2004, o órgão de execução fiscal efectuou a penhora de todos os bens conhecidos 

do ora Reclamante.
15º  - Em 25.06.2004, foi requerida pelo órgão de execução fiscal, ao Magistrado do Ministério 

Público junto do Tribunal Judicial de Amarante, a promoção da impugnação do acto de partilha e 
doação referido.

16º  - Em 03.03.2005, o ora Reclamante foi notificado do indeferimento da Reclamação Graciosa.
17º  - Em 01.04.2005, foi apresentado Recurso Hierárquico contra o despacho de indeferimento 

da Reclamação Graciosa.
18º  - Em 30.03.2007, o ora Reclamante foi notificado do despacho de indeferimento do Recurso 

Hierárquico.
19º  - Em 04.07.2007, o ora Reclamante apresentou Impugnação Judicial.
20º  - Por sentença de 12.03.2010, a Impugnação Judicial foi julgada improcedente.
21º  - Por requerimento de 18.05.2011, o Reclamante requereu que fosse declarada a prescrição da 

dívida tributária em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 1759200401003046.
22º  - Em 11.08.2011, o Chefe do Serviço de Finanças de Amarante proferiu despacho, no qual 

aprecia os argumentos aduzidos pelo ora Reclamante e decide, pela inverificação da prescrição dos 
tributos em causa na execução.

23º  - Em 26.08.2011, o ora Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Amarante a presente 
Reclamação da decisão do órgão de execução fiscal.

3.1. A sentença recorrida julgou improcedente a presente reclamação, com a fundamentação que, 
em síntese, é a seguinte:

As dívidas respeitam ao IVA de Janeiro de 1999 a Dezembro de 2000.
Nos termos do n.º 1 do art. 48º da LGT (na redacção inicial) o prazo de prescrição é de 8 anos, 

contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário ou, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

Nos termos do n.º 1 do art.49º da LGT a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impug-
nação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação interrompem a prescrição.

E a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo 
faz cessar o efeito previsto no número anterior somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação – n.º 2 do mesmo art.49º.

Este prazo suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de 
pagamento em prestações legalmente autorizadas ou de reclamação, impugnação ou recurso – n.º 3 do 
mesmo art. 49º da LGT.

O n.º 2 do art. 49º da LGT foi revogado pelo art. 90º da Lei 53 -A/06, de 29/12, e essa revogação 
aplica -se aos prazos de prescrição em curso, nos quais ainda não tenha decorrido o período superior a 
um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.

Os efeitos jurídicos dos factos são determinados pela lei vigente no momento em que eles ocor-
rem – art. 12º, n.º 2, do CCivil.

Os únicos factos que interrompem a prescrição da obrigação tributária são aqueles a que é re-
conhecido efeito interruptivo pela lei vigente nos momentos em que eles ocorrerem. E sucedendo no 
tempo vários factos interruptivos da prescrição, não pode atender -se apenas ao segundo, ignorando -se 
o primeiro, aferindo -se o efeito interruptivo pelo facto ocorrido em primeiro lugar, mas também pelos 
factos ocorridos posteriormente, desde que o prazo não se mostre interrompido, mas antes, se tenha 
retomado ou iniciado a sua contagem.

A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a 
decorrer novo prazo, que está sujeito ao prazo da prescrição primitiva – art. 326º, nºs. 1 e 2 do CCivil.

No caso:
 - A citação do reclamante como executado, em 23/2/2004 interrompeu o prazo de prescrição.
 - A apresentação da Reclamação Graciosa, em 29/1/2004 interrompeu o prazo de prescrição.
 - O prazo de prescrição foi deste modo interrompido por um facto instantâneo – a citação ou a 

apresentação da Reclamação Graciosa.
 - A Reclamação Graciosa foi indeferida por despacho notificado ao Reclamante em 3/3/2005.
 - E no seguimento foi apresentado, em 1/4/2005, Recurso Hierárquico, indeferido por decisão 

proferida em 30/3/2007.
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 - Posteriormente o reclamante apresentou Impugnação Judicial, que foi indeferida por sentença 
do TAF proferida em 12/3/2010.

O prazo de prescrição suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em caso 
de reclamação, impugnação ou recurso – n.º 3 do art. 49º da LGT, na sua redacção original.

Logo, o prazo de prescrição esteve suspenso entre 29/1/2004 e 12/3/2010 – 6 anos, 1 mês e 
14 dias – entre a apresentação da Reclamação Graciosa e a sentença proferida no processo de Impug-
nação Judicial.

Assim, uma vez que o Recurso Hierárquico esteve parado durante mais de um ano por facto não 
imputável ao Reclamante, essa paragem do processo fez cessar o efeito interruptivo decorrente do recurso. 
Neste caso, mesmo contando que o prazo de prescrição decorreu entre 1/1/1999 e 29/1/2004 – 5 anos e 
28 dias – e que, o prazo voltou a correr a partir de 12/3/2010 (após a prolação da sentença na Impugnação 
Judicial) – 2 anos e 17 dias, ainda não decorreu o prazo normal de prescrição de 8 anos.

Pelo que, as dívidas tributárias ainda não estão prescritas.
3.2. Contra este entendimento se insurge o recorrente, alegando que as dívidas estão prescritas 

pois que:
a)  - Estando em causa dívidas de IVA dos anos de 1999 e 2000, o prazo de prescrição conta -se, 

relativamente a cada período, desde a verificação do respectivo facto tributário (art. 48º, n.º 1, da LGT, 
na redacção anterior à dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, e tal modo que o prazo mais recente se 
iniciou, no limite, no dia 31/12/2000 (cfr. Conclusão A do recurso).

b)  - Não se percebe o motivo pelo qual a sentença conclui que, apesar de o recurso hierárquico 
ter estado parado durante mais de um ano (foi apresentado em 1/04/2005 e a notificação da sua decisão 
ocorreu em 30/03/2007 – sendo que esta paragem fazer cessar o efeito interruptivo decorrente do recurso) 
o prazo de prescrição só voltou a correr a partir de 12/3/2010. Parecendo assentar esta conclusão no 
pressuposto de que a reclamação graciosa, o recurso hierárquico e a impugnação judicial determinaram 
a paragem do processo de execução fiscal e, consequentemente, a suspensão da prescrição nos termos 
do n.º 3 do art. 49º da LGT, na sua redacção original, a sentença incorre em erro de julgamento pre-
cisamente por erro naquele pressuposto, já que em ponto algum se dá como provado que foi prestada 
garantia ou efectuada penhora naqueles termos (cfr. Conclusões B a D do recurso).

c) – O prazo de prescrição não esteve suspenso entre 29/4/2004 (data da apresentação da recla-
mação graciosa) e 12/3/2010 (data da sentença proferida na impugnação judicial), porquanto:

i) a prescrição foi interrompida com a apresentação da reclamação graciosa em 29/4/2004;
ii) a prescrição voltou a ficar interrompida com a apresentação do recurso hierárquico em 1/4/2005;
iii) tendo o recurso hierárquico estado parado por mais de um ano desde a data da sua apresentação 

por facto não imputável ao contribuinte – o que ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29/12/2006 –, a interrupção da prescrição causada pela apresentação do recurso hierárquico degradou-
-se em suspensão pelo período de um ano (de 1/4/2005 a 1/4/2006), com o cômputo, para efeitos de 
prescrição, do tempo que tiver decorrido desde o início até à data da autuação (ou seja, desde 1/1/2001 
até 1/4/2005) adicionado do decorrido após 1/4/2006);

iv) a impugnação, deduzida já na vigência da nova redacção do art. 49º da LGT, não teve uma 
qualquer eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição;

v) Assim: desde 31/12/2000 até 1/4/2005 decorreram 4 anos, 3 meses e 1 dia; e voltando o prazo 
a correr em 1/4/2006, os 8 anos da prescrição atingiram -se em 30/12/2009, ou seja, a dívida mais re-
cente prescreveu, o mais tardar, no dia 30/12/2009, tendo as anteriores prescrito em datas anteriores 
(cfr. Conclusões E a G do recurso).

3.3. Assim, em face das Conclusões do recurso e do teor do Parecer do MP, a questão a decidir é 
a de saber se ocorreu a prescrição das dívidas exequendas (IVA relativo aos anos de 1999 e 2000).

Vejamos.
4.1. Os arts. 48º e 49º da LGT (entrada em vigor em 1/1/1999) dispunham, na sua redacção inicial:

Artigo 48º

«Prescrição

1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

2  - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor prin-
cipal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.

3  - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao 
responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano 
posterior ao da liquidação.»
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Artigo 49º

«Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 
do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

4.2. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter 
a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em 
virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso.»

4.3. Posteriormente, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 48º da LGT, o qual 
ficou com a redacção seguinte:

«1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos 
impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre 
o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção 
na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte 
àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário.»

4.4. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT:
− tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em 

curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12);

− tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
− e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

5.1. Não se discutindo a aplicabilidade, no caso, do prazo de 8 anos previsto no n.º 1 do art. 48º 
da LGT, vejamos se esse prazo de prescrição já ocorreu.

5.2. E desde logo, importa referir que não é de aceitar a alegação do recorrente no sentido de 
que, por estarem em causa dívidas de IVA dos anos de 1999 e 2000, o prazo de prescrição se conta, 
relativamente a cada período, desde a verificação do respectivo facto tributário, de modo que o prazo 
mais recente se iniciou, no limite, no dia 31/12/2000.

Com efeito, com a alteração que o art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004 introduziu no n.º 1 do art. 48º 
da LGT, o prazo de prescrição das dívidas relativas a IVA e, em certos casos, a impostos sobre o ren-
dimento, passou a contar -se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se tenha verificado, 
respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário.

Ora, este novo modo de contagem do prazo de prescrição é já aplicável, no caso, a estas dívidas 
relativas ao IVA dos anos de 1999 e 2000, dado que se trata de prazos que estavam em curso no início 
da vigência da lei que introduziu tal alteração, não havendo aí qualquer aplicação retroactiva da nova 
disposição legal, uma vez que o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da dívida tributária é dura-
douro (o decurso do prazo) e não instantâneo (o início do prazo em momento temporal determinado)  - cfr. 
o segmento final do n.º 2 do art. 12º do CCivil (entendimento idêntico tem, aliás, vindo a ser afirmado 
pela jurisprudência desta secção do STA  - cfr., entre outros, os acs. de 26/11/08, no rec. n.º 598/08; de 
20/5/09, no rec. n.º 293/09; de 25/6/09, no rec. n.º 1109/08; de 3/3/10, no rec. n.º 1076/09; de 30/6/10, 
nos recs. nºs. 0158/10 e 0201/10; de 17/3/2011, proc n.º 177/11; e de 28/9/2011, proc n.º 764/2011). (1)

Na verdade, como se refere no aresto de 3/3/10, citando a lição de Baptista Machado (Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 2002, pags. 235 e 242/243), «(…) nada impede que a 
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lei nova se aplique a factos passados que ela assume como pressupostos impeditivos ou desimpeditivos 
(isto é, como pressupostos negativos ou positivos) relativamente à questão da validade ou admissibili-
dade da situação jurídica, questão essa que é da sua exclusiva competência» e «tendo o decurso global 
do prazo o valor de um facto constitutivo (ou extintivo) de um direito ou situação jurídica, se tal prazo 
ainda se encontrava em curso no momento do início de vigência da lei nova, é porque tal situação 
jurídica ainda não se encontrava constituída (ou extinta) neste momento.

Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os requisitos da constituição da mesma situ-
ação jurídica. Achando -se uma situação jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo 
constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova».

Assim, não sendo o início do prazo de prescrição, mas o seu integral decurso, o facto extintivo 
do direito à cobrança da dívida por parte da AT, é de concluir que, por aplicação da regra contida no 
segmento final daquele n.º 2 do art. 12º do CCivil e no n.º 1 do art. 12º da LGT, a nova redacção do 
preceito é, no caso vertente, aplicável às dívidas exequendas, embora se trate de dívidas de IVA dos 
anos de 1999 e 2000.

Os prazos de prescrição iniciaram -se, pois, não na data dos respectivos factos tributários, mas 
em 1/1/2000 e 1/1/2001, respectivamente, e, deste modo, o seu termo final ocorreria em 31/12/2008 
e 31/12/2009.

5.3. Nas Conclusões B a D o recorrente alega, como se viu, que não se percebe o motivo pelo 
qual a sentença conclui que, apesar de o recurso hierárquico ter estado parado durante mais de um ano, 
o prazo de prescrição só voltou a correr a partir de 12/3/2010.

E, na verdade, assim é.
Com efeito, diz -se na parte final do discurso fundamentador da sentença: «Assim, uma vez que 

o Recurso Hierárquico esteve parado durante mais de um ano por facto não imputável ao Reclamante, 
essa paragem do processo fez cessar o efeito interruptivo decorrente do recurso. Neste caso, mesmo 
contando que o prazo de prescrição decorreu entre 1/1/1999 e 29/1/2004 – 5 anos e 28 dias – e que, o 
prazo voltou a correr a partir de 12/3/2010 (após a prolação da sentença na Impugnação Judicial) – 2 anos 
e 17 dias, ainda não decorreu o prazo normal de prescrição de 8 anos.

Pelo que, as dívidas tributárias ainda não estão prescritas.»
Ora, ao invés do que se diz na sentença, parece claro, como, aliás, também salienta o MP, que o 

prazo de prescrição não esteve suspenso nos termos do estatuído no n.º 3 do art. 49º (redacção original) 
da LGT, pela simples razão de que não foi prestada garantia (ou dispensada a sua prestação), condição 
essencial para a paragem do processo de execução fiscal.

5.4. Todavia, nem por isso podem proceder as demais alegações (Conclusões E a G do recurso) 
do recorrente no sentido de que as dívidas se encontram prescritas.

Com efeito, de acordo com a factualidade que vem provada, ocorreram vários factos interruptivos 
do prazo de prescrição:

 - em 29/1/2004, a instauração da reclamação graciosa;
 - em 23/2/2004, a citação do reclamante, no processo de execução (a partir da alteração que a 

Lei n.º 100/99, de 26/7, introduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação passou a constituir facto in-
terruptivo da prescrição);

 - em 1/4/2005, a instauração de recurso hierárquico da decisão da reclamação graciosa;
 - em 4/7/2007, a instauração da impugnação judicial.
5.4.1. Ora, é certo que as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 

ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no 
momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior 
à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver 
pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr., en-
tre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, 
respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas 
Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

Face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que determina a inutilização 
para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação  - cfr. o n.º 1 do art. 326º do CCivil) e um 
efeito suspensivo (que determina que o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo 
ao processo  - cfr. Ibidem, p. 57), a referida interposição da reclamação graciosa, em 29/1/2004, com 
o inerente efeito interruptivo, determinou (dado que também não vem invocada, ou provada, qualquer 
paragem do processo por mais de um ano), quer a consequente inutilização de todo o período de prescri-
ção anteriormente decorrido, quer a concreta irrelevância dos posteriores factos com abstracta eficácia 
interruptiva que ocorreram durante tal interrupção (a citação no PEF, em 23/2/2004).

Assim, só em 3/3/2005 (decisão da reclamação graciosa) se iniciou o novo prazo (total de 8 anos) 
de prescrição.

5.4.2. Que, todavia, logo foi de novo interrompido em 1/4/2005 (com a interposição do recurso 
hierárquico da decisão da reclamação graciosa).
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Porém, neste âmbito, o recorrente alega que esta causa interruptiva (recurso hierárquico) se degra-
dou em causa suspensiva, por este processo ter estado parado durante mais de um ano, por motivo que 
lhe não foi imputável: tendo o recurso hierárquico estado parado por mais de um ano (logo a partir da 
data da apresentação do recurso hierárquico) por facto que lhe não foi imputável, a prescrição voltou 
a correr após 1/4/2006.

E, na tese do recorrente, há, então, que somar o tempo decorrido desde a ocorrência dos factos 
tributários (2) até 1/4/2005 (data da instauração do recurso hierárquico) com o que decorreu poste-
riormente a partir de 1/4/2006, daí concluindo que, mesmo em relação à dívida mais recente (IVA de 
2000) pelo menos em 30/12/2009 se completou o prazo de 8 anos da prescrição, já que, por outro lado, 
a impugnação judicial, deduzida em 4/7/2007, é facto interruptivo que ocorreu já na vigência da nova 
redacção do art. 49º da LGT, pelo que não teve qualquer eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5.4.3. Não pode, contudo, sufragar -se este entendimento do recorrente.
Como refere o MP, no que respeita ao recurso hierárquico, embora na fundamentação da sentença 

se faça referência à paragem do recurso hierárquico por mais de um ano por facto não imputável ao 
contribuinte (cfr. a parte da sentença supra transcrita, no Ponto 5.3) nenhuma factualidade se julgou 
provada quanto a essa matéria.

Todavia, independentemente desta circunstância, há que ter em conta que, com a dedução da 
reclamação graciosa, em 29/1/2004 e o seu respectivo efeito interruptivo (consubstanciado quer na 
eliminação para a prescrição do tempo decorrido desde 1/1/2000 e 1/1/2001, quer no impedimento do 
decurso do prazo da prescrição até ao “trânsito” da decisão proferida em 3/3/2005 nesse procedimento, 
data (do trânsito) a partir do qual se começa a contar novo prazo de prescrição de 8 anos), o novo prazo 
de prescrição (8 anos) nunca poderá ter terminado antes de 3/3/2013, pelo menos.

Pelo que, assim sendo (e tudo isto sem ter em conta os efeitos interruptivos  - eventualmente 
transmutados em suspensivos  - da dedução do recurso hierárquico e da citação no processo de execu-
ção fiscal, uma vez que não foram apurados, em sede factual, os períodos de paragem dos processos 
por mais de um ano por facto não imputável ao recorrente) é manifesto que não ocorre a prescrição da 
dívida exequenda, pois que contados os 8 anos do novo prazo de prescrição, desde aquela data (finais 
de Março de 2005) a mesma só poderia ocorrer após 3/3/2013.

5.4.4. É certo que o entendimento do recorrente assenta no facto de, desde logo, considerar que a de-
dução da impugnação judicial, em 4/7/2007, não tem, no caso, qualquer eficácia interruptiva ou suspensiva 
da prescrição, por ser facto interruptivo que ocorreu já na vigência da nova redacção do art. 49º da LGT.

Porém, como se viu, independentemente da revogação do n.º 2 e da nova redacção dada ao n.º 3 do 
art. 49º da LGT, pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 (a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que 
se verificar em primeiro lugar) não seria pelo facto de a interposição do recurso hierárquico ter visto o seu 
efeito interruptivo degradar -se em suspensivo (por este processo ter estado parado durante mais de um 
ano, por motivo não imputável ao recorrente) que poderia considerar -se que o prazo de prescrição voltou a 
correr após 1/4/2006 e se há -de somar ao tempo decorrido desde então também o tempo decorrido desde o 
ano seguinte ao da prática dos factos tributários até 1/4/2005 (data da apresentação do recurso hierárquico).

Seguir -se este entendimento, equivaleria a desprezar (o que a lei não permite) os efeitos produzidos 
pela primeira causa interruptiva (a interposição da reclamação graciosa), nomeadamente o facto de 
com esta interposição se começar a contar um novo prazo de 8 anos a partir da decisão dessa mesma 
reclamação graciosa.

Ora, como escreve o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (3) será com base em qualquer dos actos que 
têm efeito interruptivo «… que se apreciará, autonomamente se decorreu o prazo de prescrição, não se 
podendo considerar decorrido esse prazo se, à face de qualquer dos actos interruptivos, ele não se puder 
considerar esgotado. Esta é uma conclusão que se extrai com alguma segurança, pois se a lei atribui a 
vários actos efeito interruptivo autónomo e não afasta a possibilidade da sua cumulação, a ilação lógica 
a retirar é reconhecer o efeito que cada um tem (inclusivamente o suspensivo quando é este aquele que 
acaba por ter) quando o seu âmbito de aplicação não se sobreponha»

5.4.5. Em suma, não se encontrando prescritas as dívidas exequendas, a sentença recorrida é, pois, 
de confirmar, embora com a presente fundamentação, improcedendo, assim, também as Conclusões E 
a H do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar, com a presente fundamen-

tação, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) E também no acórdão de 8/2/2012, rec. n.º 033/12, se chega à mesma conclusão, embora apelando à aplicação da 
regra contida no n.º 2 do art. 297º e não à aplicação da regra do n.º 2 do art. 12º, ambos do CCivil.
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(2) Porém, como acima se viu, não é a contar da data da prática do facto mas, antes, do início do ano seguinte ao da 
ocorrência do facto tributário que se deve contar o prazo da prescrição.

(3) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado, ano 2007, II Vol., pág. 198;
Cfr., igualmente, o mesmo autor, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado, 6ª edição, 2011, III Vol., 

pp. 257 e ss., bem como Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária – Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pp. 72 e ss. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Nulidade da sentença. Omissão de pronúncia. Reclamação de actos do órgão de exe-
cução fiscal. IRC. Prescrição de obrigação tributária. Prazo. Interrupção de prazo. 
Suspensão de prazo. Prazo de prescrição.

Sumário:

 I — Nos recursos jurisdicionais em que o Supremo Tribunal Administrativo tem meros 
poderes de revista, cabe nos seus poderes de cognição apurar factos processuais 
praticados no âmbito do processo judicial tributário, por serem imprescindíveis 
para averiguar questões de conhecimento oficioso que lhe cabe conhecer.

 II — Se a sentença se pronuncia e decide questão que o Tribunal foi chamado a resol-
ver, então, independentemente de eventual erro de julgamento do decidido, não 
se verifica nulidade da sentença, por omissão de pronúncia.

 III — Uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo 
de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão 
do pleito, e esta suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo 
de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de reiniciar -se por 
virtude da cessação do efeito interruptivo da prescrição.

Processo n.º 514/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Escola de Condução Maria Pereira, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. Escola de Condução Maria Pereira, Lda., identificada nos autos, deduziu, no Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Coimbra, reclamação contra o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de 
Finanças de Coimbra 2, no âmbito da execução fiscal nº. 3050 -96/100636.3, que julgou não verificada 
a alegada prescrição relativa ao remanescente da dívida proveniente de IRC do exercício de 1992, com 
fundamento em erro nos pressupostos de facto e de direito da decisão reclamada.

2. Naquele Tribunal, julgou -se a reclamação procedente, por provada, declarando -se prescrita a 
dívida exequenda.

3. Não se conformando, o representante da Fazenda Pública veio apresentar as seguintes conclu-
sões das suas alegações:

“1  - Não foi considerada provado na douta sentença a quo, um facto invocado por esta Repre-
sentação e documentado nos autos, pelo que a mesma enferma, com todo o respeito, de omissão de 
pronúncia e consequentemente, erro de direito.

2 — Esse facto, existência de penhora que garante a totalidade da dívida executiva, determinou 
face ao disposto no art. 255.º do CPT, conjugado com os art. 318.º a 322.º do Código Civil, a suspensão 
do decurso do prazo de prescrição até ao trânsito em julgado da impugnação, desde a data de instau-
ração da impugnação judicial, até ao trânsito em julgado da sentença que decidiu o pleito, 04/05/2011.

3 — Trata -se de um efeito ope legis, não dependente de qualquer despacho a determinar essa 
suspensão.

4  - Existindo essa causa de suspensão, o facto de o processo de impugnação estar parado mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte, impediu a transmutação do efeito interruptivo da 
instauração da impugnação, em efeito suspensivo e que a prescrição reiniciasse a sua contagem.
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5  - Assim sendo, o prazo de prescrição apenas reiniciou a sua contagem, no dia seguinte ao trân-
sito em julgado da impugnação, encontrando -se à data de 04/04/2012 decorridos 11 meses, faltando 
para o prazo da prescrição se completar 7 anos e 1 mês.

6  - Portanto, pelos motivos expostos, discorda -se respeitosamente da douta sentença, ocorrendo 
omissão de pronúncia e erro de direito, quanto aos fundamentos da procedência da reclamação de-
duzida pela Autora.

Nestes termos e com o douto suprimento de Vªs. Exªas. Deve a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por douto acórdão que julgue não prescritas as dívidas objecto da reclamação dos actos 
do órgão de execução fiscal nos autos supra identificados, assim se fazendo, JUSTIÇA”.

4. Nas suas contra -alegações, a Escola de Condução Maria Pereira, Lda., veio concluir o seguinte:
“1. Com todo o respeito, que sempre nos merece o mui Ilustre Julgador, a mui douta sentença 

recorrida, incorreu em meros lapso calami.
2. Seja como for, estas divergências não alteram a conclusão quanto à verificação, in casu, da 

prescrição
3. Somado o tempo decorrido desde 1/1/1993 até 7/9/1995 (data da reclamação graciosa)  - 2 anos, 

8 meses e 9 dias  - com o que decorreu posteriormente a 20/12/1998 (data em que se completou um ano 
de paragem do processo de impugnação), o prazo de prescrição de 10 anos, aqui aplicável, completou-
-se em 13/4/2006

4. O CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição e a LGT — que não 
estava em vigor à data da penhora — só o admite em caso de reclamação, impugnação ou recurso 
ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução em virtude de prestações legalmente 
autorizadas”, que não em virtude de prestação de garantia ou penhora.

5. Em 1/1/2007, já havia decorrido o prazo, de 10 anos, de prescrição da dívida exequenda.
6. Ocorre uma total inércia da Administração Fiscal, na cobrança desta dívida, o que se verifica, 

desde logo, compulsando os autos, pois, depois da penhora efectuada (11/6/1997) apenas foi prestada 
informação, no processo, sobre a existência da impugnação, em 5/6/2006 (já a dívida se encontrava 
prescrita) e proferido despacho de suspensão em 20/4/2008.

7. É, assim, de concluir estar efectivamente prescrita a obrigação tributária em causa
Assim decidindo, mais uma vez será feita, Venerandos Conselheiros, a costumada e verdadeira 

JUSTIÇA.
5. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
“Invoca o recorrente representante da Fazenda Pública que a prescrição ainda não ocorreu o 

que relaciona com a existência de uma penhora alegadamente realizada na execução fiscal, e a qual 
não foi devidamente considerada para efeitos de suspensão do prazo de prescrição, nos termos do 
art. 255.º do C.P.T., conjugado com os arts. 318.º e 322.º do CC..

Analisemos.
É de concordar com a sentença recorrida quanto ao cômputo da prescrição da dívida de I.R.C. 

do ano de 1992, efectuado com base no regime decorrente do C.P.T, até à data do início de vigência da 
L.G.T., a 1/1/99, e quanto a ser o prazo previsto neste diploma, de 10 anos que é de aplicar, havendo 
então um remanescente de 5 anos a considerar.

Contudo, isso não significa que não lhe sejam aplicáveis as causas de suspensão e de prescrição 
decorrentes do que veio a ser previsto nessa nova lei, segundo decorre do previsto no art. 12.º n.º 2 
do CC..

E quanto às causas de suspensão veio a ser previsto na redacção dada ao seu art. 49.º pela Lei 
n.º 100/99, de 26/6, o seguinte:

“3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, foi ainda tal causa de suspensão alterada pelo art. 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 
29/12, passando a constar no dito art. 49.º com o seguinte teor:

“4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 
autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida»

É com base no que resulta destas disposições obterem aplicação ao caso que é de reconhecer que 
a existência da alegada penhora tem ainda interesse ainda considerar.

Com efeito, em face da última, é de atender a que para que a suspensão da prescrição se mantenha 
com fundamento na suspensão da execução motivada por impugnação, é ainda necessário que tenha 
de ocorrer a prestação de garantia ou ter sido realizada penhora art. 169.º do CP.P.T..

Concluindo, sendo de reconhecer ter havido erro de direito ao se desconsiderar a dita penhora 
com relevante para verificação da existência da dita causa de suspensão da prescrição, pelo que o 
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recurso ainda que é de proceder ainda que com fundamento no que quanto essa causa veio a ser 
previsto na L.G.T.”

6. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II  - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“A) A reclamante deduziu reclamação graciosa contra a liquidação de IRC do ano de 1992 e 

juros compensatórios, no valor global de 4.883.010$00, conforme requerimento de fls. 2 a 4 do apenso 
correspondente, que se dá por integralmente reproduzido.

5) O requerimento aludido na alínea antecedente originou o processo de reclamação graciosa 
n.º 3050 -95/400123.0 que foi autuado em 07/09/1995 — fls. 1.

C) O processo mencionado na alínea antecedente esteve parado, por mais de um ano e por facto 
não imputável ao contribuinte, desde a sua autuação — fls. 62 e 63 do apenso correspondente.

D) Para cobrança coerciva daquela dívida proveniente de IRC do ano de 1992, no valor de 
4.483.010$00, em 23/05/1996, foi instaurada a execução fiscal n.º 3050 -96/100636.3 — fls. 36 e 37.

E) Notificada da decisão de indeferimento da reclamação graciosa, em 17/12/1997, foi apresentada 
a petição inicial de impugnação judicial daquela decisão — fls. 2 do apenso correspondente.

F) Tal petição deu origem ao processo n.º 93/2000, que correu termos no Tribunal Tributário 
de 1ª Instância de Coimbra e, depois, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, autuado em 
19/06/2000 — fls. 1 do apenso correspondente.

G) O processo de impugnação judicial mencionado na alínea antecedente esteve parado, por 
mais de um ano e por facto não imputável ao contribuinte, a partir de 08/01/2003 — fls. 46 do apenso 
correspondente.

H) Em 27/01/1997, a reclamante requereu a regularização de dívidas a que se referia o DL 
n.º 124/96, de 10/08, incluindo parte da dívida proveniente de IRC do ano de 1992, no montante de 
1.815.230$00 e juros compensatórios no valor de 333.604$00 —fls. 193 a 203.

I) Por despacho de 25/03/1997 foi deferido o requerimento apresentado em 27/01/1997 — 
fls. 204.

J) A parte da divida de IRC do ano de 1992 incluída no requerimento de adesão ao DL n.º 124196 
ficou integralmente paga em 06/01/2006 — fls. 157 e 176.

K) A execução fiscal aludida em D) supra, foi suspensa, por despacho de 20/04/2008, por ter 
sido deduzida impugnação judicial e o valor das penhoras efetuadas ser suficiente para garantir a 
divida — fls. 55.

L) A decisão proferida no processo de impugnação transitou em julgado no dia 16/03/2011 — fls. 83 
e 86 do apenso correspondente.

Com interesse para a decisão não se provaram outros factos”.
2. DE DIREITO
2.1. Questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença proferida pelo Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Coimbra, em 21/3/2012, através da qual julgou prescrita a dívida exequenda 
relativa ao remanescente da dívida proveniente de IRC relativo ao exercício de 1992, concluindo pela 
procedência da reclamação que a recorrida havia deduzido contra o despacho proferido pelo Chefe do 
Serviço de Finanças de Coimbra 2, no âmbito da execução fiscal n.º 305096/100636.3.

Para tanto, ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo” que:
• “A dívida exequenda  - IRC  - refere -se ao ano de 1992. Assim, o facto tributário que originou a 

referida divida ocorreu na vigência do Código de Processo Tributário (CPT), o qual esteve em vigor 
entre 1107/91 e 31/12/98, e que previa o prazo prescricional de dez anos, no seu art. 34º.

• O prazo prescricional da dívida proveniente de IRC do ano de 1992 iniciou -se em 01/01/1993; o 
primeiro facto interruptivo ocorrido foi a instauração do processo de reclamação graciosa, em 07/09/95, 
quando estavam decorridos 2 anos, 8 meses e 6 dias.

• Uma vez que a reclamação graciosa esteve parada por mais de um ano desde a autuação, por 
facto não imputável ao contribuinte, o efeito interruptivo derivado da sua instauração transmutou -se 
em efeito suspensivo, pelo período de um ano, reiniciando -se a contagem do prazo de prescrição após 
07/09/1996, somado ao tempo decorrido até à autuação.

• Deste modo, em 01/01/99 (data do inicio da vigência da LGT), tinham decorrido 5 anos (2 anos, 
8 meses e 6 dias, entre 01/01/1993 e 07/09/95 e 2 anos, 3 meses e 24 dias entre 07/09/96 e 01/01/99) 
do prazo de prescrição da dívida em análise, pelo que continua a aplicar -se -lhe o prazo prescricional de 
10 anos, previsto no CPT pois que, segundo este, faltavam 5 anos para a prescrição se completar.

• Mas, após a cessação do efeito interruptivo derivado da instauração da reclamação graciosa (isto 
é, depois de 07/09/1996) ocorreu nova causa interruptiva da prescrição, com a instauração da impugna-
ção judicial contra a liquidação de IRC do ano de 1992, em 19/07/2000. A ocorrência desta nova causa 
interruptiva determinou a perda, para efeito da prescrição, de todo o tempo anteriormente decorrido.
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• Porém, também este processo esteve parado por mais de um ano e por facto não imputável ao 
contribuinte a partir de 08/01/2003; de molde que, após 08/01/2004, prosseguiu a contagem cio prazo 
de prescrição. Importa, porém, ter presente que ao prazo decorrido após a cessação do (novo) efeito 
interruptivo deve somar -se o decorrido até à autuação do processo de impugnação, considerando, como 
não podia deixar de ser, o efeito sobre esse prazo decorrente das vicissitudes do processo de reclamação 
graciosa.

• Não podemos, do mesmo passo, olvidar que, nos termos do art. 49º, n.º 3 da LGT e n.º 4 (com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 53 -A/2006, de que acima foi dada a devida nota) o prazo de 
prescrição se suspende por motivo de paragem da execução fiscal em virtude, entre o mais, de im-
pugnação. Desta forma, o prazo de prescrição se suspenderia entre 20/08/2008 (data do despacho de 
fIs. 55) e 16/03/2011, dia em que transitou em julgado a decisão proferida no processo de impugnação”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública argumentando que “Não foi considerado 
provado na douta sentença a quo, um facto invocado por esta Representação e documentado nos autos, 
pelo que a mesma enferma, com todo o respeito, de omissão de pronúncia e consequentemente, erro 
de direito.

(…) Esse facto, existência de penhora que garante a totalidade da dívida executiva, determinou face 
ao disposto no art. 255.º do CPT, conjugado com os art. 318.º a 322.º do Código Civil, a suspensão do 
decurso do prazo de prescrição até ao trânsito em julgado da impugnação, desde a data de instauração 
da impugnação judicial, até ao trânsito em julgado da sentença que decidiu o pleito, 04/05/2011”.

Assim sendo, em face das conclusões que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos 
termos do estatuído no arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a questão a decidir é a de saber se a sentença 
recorrida incorreu em “omissão de pronúncia e erro de direito” quanto aos fundamentos da procedência 
da reclamação, ao considerar prescrita a dívida exequenda relativa a IRC do exercício de 1992.

2.2. Da prescrição da dívida exequenda
2.2.1.O Código de Processo Tributário (CPT) previa, no seu art. 34.º, n.º 1, um prazo prescricional 

de dez anos, cujo termo inicial se desencadeava no início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido 
o facto tributário, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito.

Com interesse para o caso importa ainda considerar o n.º 3, que tinha o seguinte conteúdo: “A re-
clamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a prescrição, 
cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte 
durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação.”

Daqui decorre, desde logo, que o prazo prescricional de 10 anos se contava desde o início do ano 
seguinte àquele em que ocorressem os factos tributários. Por outro lado, a prescrição interrompia -se 
com a instauração dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal, visto que tal instau-
ração se encontra ali tipificada como causa interruptiva. Esse efeito interruptivo só cessava por força 
da paragem do processo durante mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, passando 
então a somar -se, para efeitos da prescrição, o tempo que havia decorrido até à data da instauração do 
processo com efeito interruptivo com o tempo que veio a transcorrer após o termo do prazo de paragem 
por um ano.

Entretanto, o art. 34.º do CPT foi expressamente revogado pelo art. 2.º do Decreto -Lei n.º 398/98, 
de 17/12, que aprovou a LGT, tendo a matéria de prescrição passado a estar regulada neste normativo. 
Assim, com o início da vigência da LGT, verificado em 1/01/99, o prazo prescricional foi reduzido 
para 8 anos (art. 48º).

(…)
Quanto ao regime prescrional aplicável será aplicável o previsto na LGT, quer às l às dívidas cujo 

facto gerador ocorreu após 1 de Janeiro de 1999 (1), quer às anteriores, cujo prazo de prescrição ainda 
não se tenha completado, cujo regime se centra no art. 49º.

O mencionado art. 49.º, sob a epígrafe, Interrupção e suspensão da prescrição”, na redacção 
inicial, dispunha o seguinte:

“1 — A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

2 — A paragem do processo por período superior a 1 ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3 — O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução em 
virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação ou recurso.”

A Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, alterou os nºs 1 e 3 deste art. 49º, que passou a ter a redacção 
seguinte:

“1 — A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
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2 — A paragem do processo por período superior a 1 ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3 — O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.”

Finalmente, com interesse para o caso em apreço, a Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 procedeu a nova 
deu nova redacção ao art. 49º, revogou o n.º 2, alterou o n.º 3 e aditou o n.º 4, nos seguintes termos:

“1 — A citação, a reclamação, o recurso hierárquico e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 
do tributo interrompem a prescrição.

2 — (Revogado)
3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única voz, com 

o facto que se verificar em primeiro lugar
4 — O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinam a suspensão 
da cobrança da dívida.”

2.2.2.Tendo por referência o quadro normativo exposto, importa analisar de que modo os factos 
interruptivos e suspensivos que ocorreram no caso em apreço influíram no prazo de prescrição.

Quanto ao prazo de prescrição, a Mmª Juíza considerou aplicável o previsto no CPT, ou seja, de 
10 anos, o que não foi questionado pela recorrente.

Determinado o prazo de prescrição aplicável (10 anos), e assente a data do seu início (1 de Ja-
neiro de 1993), importa proceder ao seu cômputo, tendo em conta a ocorrência de factos com efeito 
interruptivo ou suspensivo previstos na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade 
com a regra consagrada no art. 12º, n.º 2, do Código Civil.

Resulta do probatório que as situações passíveis de possuir efeitos suspensivos e ou interruptivos 
são as seguintes:

1. Instauração do processo de reclamação graciosa em 7/9/95;
2. Impugnação judicial em 17/12/1997, autuada em 19/7/2000.
3. Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 20/08/2002, que determinou a suspensão.
Para a Mmª Juíza “a quo”, o primeiro facto interruptivo ocorrido foi a instauração do processo 

de reclamação graciosa, em 07/09/95, ainda ao abrigo do CPT, quando estavam decorridos 2 anos, 
8 meses e 6 dias.

Segundo o regime do CPT, como a reclamação graciosa esteve parada por mais de um ano desde 
a autuação, por facto não imputável ao contribuinte, o efeito interruptivo derivado da sua instauração 
transmutou -se em efeito suspensivo, pelo período de um ano, reiniciando -se a contagem do prazo de 
prescrição após 07/09/1996, somado ao tempo decorrido até à autuação.

A seguir verificou -se novo facto com efeito interruptivo, com a instauração da impugnação judicial, 
mas já ao abrigo do regime da LGT, em 19/7/2000.

A ocorrência desta nova causa interruptiva determinaria a perda, para efeito da prescrição, de todo 
o tempo anteriormente decorrido.

“No entanto, como o processo esteve parado por mais de um ano e por facto não imputável ao 
contribuinte a partir de 08/01/2003, de molde que, após 8/01/2004, prosseguiu a contagem cio prazo 
de prescrição. Importa, porém, ter presente que ao prazo decorrido após a cessação do (novo) efeito 
interruptivo deve somar -se o decorrido até à autuação do processo de impugnação, considerando, como 
não podia deixar de ser, o efeito sobre esse prazo decorrente das vicissitudes do processo de reclamação 
graciosa.

Não podemos, do mesmo passo, olvidar que, nos termos do art. 49º, n.º 3 da LGT e n.º 4 (com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 53 -A/2006, de que acima foi dada a devida nota) o prazo de pres-
crição se suspende por motivo de paragem da execução fiscal em virtude, entre o mais, de impugnação. 
Desta forma, o prazo de prescrição se suspenderia entre 20/08/2008 (data do despacho de fIs. 55) e 
16/03/2011, dia em que transitou em julgado a decisão proferida no processo de impugnação.

Temos, então, que o tempo decorrido desde o 1º aniversário de paragem do processo de impug-
nação (08/01/2004), por facto não imputável ao contribuinte, até 19/04/2008, é de 4 anos, 7 meses e 
11 dias; somado este período de tempo ao decorrido até à autuação da impugnação (6 anos, 6 meses 
e 18 dias), concluímos que, à data do despacho de suspensão da execução, tinham decorrido 11 anos, 
1 mês e 29 dias do prazo de prescrição que, por isso, já estava exaurido”.

Vejamos.
2.3. Da alegada omissão de pronúncia
Vem agora a recorrente invocar que a sentença incorreu em omissão de pronúncia ao desconsiderar 

em absoluto o facto de ter sido prestada garantia para suspender a execução fiscal em 11/6/1997 e os 
efeitos daí decorrentes tendo em conta o disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT.
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A nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do 
n.º 1 do art. 668º do CPC, está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 do art. 660º 
do CPC, segundo o qual “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua 
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras”.

No caso em apreço, a questão jurídica sobre que se debruçou o Tribunal recorrido diz respeito à 
prescrição da dívida exequenda e sobre a mesma recaiu sentença no sentido de se julgar procedente a 
invocada prescrição. Assim sendo, a sentença “a quo” resolveu a questão que tinha sido submetida à 
sua apreciação julgando procedente a reclamação.

O que se passa é que a Fazenda Pública invocou, em 1ª instância, a existência de uma penhora 
constituída para garantir a dívida, podendo ler -se no art. 9º da Contestação que “Em 11/06/1997 foi 
penhorado um bem da ora reclamante, (…) para garantia do processo de execução fiscal em causa 
no valor de 4.483.010$00 tendo sido atribuído ao bem um valor de 5.000.000$00, conforme auto de 
penhora a fls. 50 e 51 verso dos autos”.

E a este propósito pode ler -se no ponto K) do probatório que “A execução fiscal aludida em D) 
supra, foi suspensa, por despacho de 20/4/2008, por ter sido deduzida impugnação judicial e o valor 
das penhoras efectuadas ser suficiente para garantir a dívida” (2). Por conseguinte, ainda que de 
forma conclusiva, constava dos autos a existência da penhora.

Verifica -se, desta forma, que a Mmª Juíza “a quo” não ponderou factualidade considerada relevante 
para a decisão da questão de fundo, que diz respeito à prescrição da dívida exequenda, incorrendo em 
eventual erro de qualificação jurídica da factualidade necessária à boa decisão da mesma. Assim sendo, 
como já vimos, é de concluir que não se verifica omissão de pronúncia, havendo quando muito erro de 
julgamento, como melhor será analisado a seguir.

Considerando que o Tribunal recorrido se pronunciou sobre a questão central que lhe foi posta 
em termos que se têm como suficientes para dar cumprimento às exigências decorrentes da alínea d) 
do n.º 1 do art. 668º do CPC, independentemente, portanto, da bondade do assim decidido, questão que 
se subsume já a eventual erro de julgamento e não à nulidade por omissão de pronúncia, improcede, 
pelo exposto, a nulidade invocada.

2.4. Do erro de julgamento
Tendo em conta os aspectos postos em causa pela Fazenda Pública, afigura -se como correcto o 

julgamento tanto no que toca ao efeito interruptivo decorrente da instauração da impugnação judicial 
(Ponto E do probatório), como no que toca ao recomeço desse prazo por virtude da paragem do processo 
por período superior a um ano por facto não imputável ao contribuinte (Ponto G do probatório), como 
ainda, no que diz respeito à necessidade de somar a esse prazo o tempo decorrido até à autuação da 
impugnação (Ponto F do probatório), tudo em conformidade com disposto nos nºs 1 e 2 do art. 49º (3) 
da LGT, na redacção então vigente, como vimos.

Alega a Fazenda Pública que a dívida não se encontra prescrita porque a sentença recorrida não 
teve em conta a existência de “penhora que garante a totalidade da dívida executiva e que determinou 
(…) a suspensão do decurso do prazo de prescrição até ao trânsito em julgado da impugnação, desde 
a data da instauração da impugnação judicial, até ao trânsito em julgado da sentença que decidiu o 
pleito, 04/05/2011”.

E, na verdade, verifica -se que a Mmª Juíza “a quo” não ponderou essa factualidade, sendo inclu-
sivamente omissa a matéria de facto (4) quanto à data da penhora, incorrendo em erro de julgamento 
que pode ser corrigido por este Supremo Tribunal.

Com efeito, esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo (5) tem entendido que cabe nos seus 
poderes de cognição, nos recursos jurisdicionais em que tem meros poderes de revista, apurar e levar 
em conta factos processuais praticados no âmbito do processo judicial tributário, por alguns deles serem 
imprescindíveis para averiguar questões de conhecimento oficioso que lhe cabe conhecer.

Entre essa questão inclui -se necessariamente a constituição de uma penhora para garantia do pro-
cesso de execução fiscal o que associada à impugnação judicial é relevante para apreciar a prescrição 
da dívida exequenda que é questão de conhecimento oficioso (art. 175º do CPPT).

Julgando -se procedente o erro de julgamento, determina -se a correcção da materialidade afirmada 
no ponto K do probatório, acrescentando -se “que foi constituída penhora em 11/06/1997” (fls. 50 e 
51 verso dos autos).

Vejamos, agora, se ainda é de concluir pela prescrição da dívida exequenda, tal como decidiu a 
sentença recorrida.

Ora, a consideração da penhora, cujo valor é suficiente para garantir a dívida exequenda, vai 
alterar a contagem do prazo de prescrição a partir da impugnação judicial.

Constitui jurisprudência uniforme e reiterada deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no 
Acórdão, de 14/9/2011, proc. n.º 01010/2010, que “das normas contidas nos artigos 169º, n.º 1, do 
CPPT e 49º, n.º 3, da LGT decorre que a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de 
impugnação judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda «desde que tenha sido 
constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora garanta 
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a totalidade da quantia exequenda e do acrescido» e que «o prazo de prescrição legal suspende -se por 
motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de (…) impugnação ou recurso». O que 
significa que, uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para 
garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo de impugnação judicial, 
fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e esta suspensão determina, por 
sua vez, a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de 
reiniciar -se por virtude da cessação de algum efeito interruptivo da prescrição”.

Mais adiante pode ainda ler -se, no mesmo Acórdão, em conformidade com jurisprudência assente, 
que “A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo por período superior a 
um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar tal efeito, somando -se, neste caso, o tempo 
que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação (nºs 1 e 2 do artigo 49º da 
LGT). Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de prestação de garantia ou de penhora 
de bens que garantam a totalidade da dívida e do acrescido, ao abrigo do art. 169º do CPPT, a paragem 
do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez que, em face do disposto no n.º 3 do art. 49º 
da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem da execução”.

Assim sendo, assiste razão à recorrente, na medida em que a LGT veio de facto dar relevância à 
prestação de garantia. Pelo que aplicando o disposto ao caso em apreço, existindo garantia prestada, 
logo que cessou o efeito interruptivo, derivado da impugnação judicial (8/1/2004), o prazo de prescrição 
ficou suspenso até ao trânsito em julgado do processo de impugnação, ou seja, até 16/3/2011 (6). O que 
significa que é patente que a dívida ainda não prescreveu, mesmo somando períodos anteriores.

Em face do exposto, deve dar -se provimento ao recurso e revogar -se a sentença recorrida, sendo 
de manter o despacho reclamado.

III  - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em julgar procedente o recurso, revogar a sentença recorrida, e, em consequência, 
julgar improcedente a reclamação, mantendo o despacho reclamado.

Custas pela recorrida no recurso e em 1ª instância.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (O art. 6º do DL nº. 398/98, de 17/12, estatui que «A presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1999.»)
(2) (Sublinhado nosso.)
(3) (Note -se que a revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, não se aplica ao 

caso dos autos, porque na data da entrada em vigor desta já se havia completado o prazo de paragem superior a um ano (cfr. 
o art. 91º daquela Lei).)

(4) (Que vimos caracterizar -se por conclusiva.)
(5) (Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 17/11/2004, proc n.º 0553/04, e de 18/1/2012, proc n.º 0527/11.)
(6) (Considera -se, assim, irrelevante o despacho de 20/4/2008 a determinar a suspensão da execução.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Processo n.º 569/11 -30.
Recorrente: Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Juiz Consº. Casimiro Gonçalves.

1. Do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul proferido nos autos de reclamação de de-
cisão do órgão da execução fiscal e no qual se concedeu provimento a recurso interposto pela Fazenda 
Pública e julgou improcedente aquela reclamação, foi interposto para este STA o presente recurso de 
revista excepcional, ao abrigo do disposto no art. 150º do CPTA.

2. Admitido o recurso pela formação a que se refere o n.º 5 aquele art. 150º do CPTA, veio pos-
teriormente a ser proferido, em 19/4/2012, o acórdão de fls. 355 a 361.

3. E notificados do referido aresto, os recorrentes Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho e 
José Carlos Silva Branquinho vêm agora requerer (a fls. 369) a «rectificação daquele no que toca à 
condenação em custas, porquanto tendo a FP alegado, deve a mesma ser responsabilizada por aquelas».

4. Dispensando -se os Vistos, vêm os autos à conferência, cumprindo, pois, decidir.
5. Apreciando:
5.1. No acórdão ora reclamado (proferido em 19/4/2012, a fls. 355 a 361, deu -se provimento ao 

recurso, revogando -se o acórdão recorrido e confirmando -se a decisão da 1ª instância que declarou nulas 
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as citações para a presente execução, por não conterem os elementos legalmente exigidos, devendo em 
consequência ser repetidas, nos termos ali indicados.

E, mais se exarou no dito acórdão o seguinte: «Sem custas neste STA».
5.2. Com a prolação da sentença, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da 

causa, de acordo com o princípio consagrado no n.º 1 do art. 666º do CPC.
Mas a lei também prevê excepções a esse princípio.
Com efeito, nos termos do n.º 2 do art. 666º do mesmo CPC é lícito ao juiz rectificar erros 

materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá -la nos termos dos 
artigos seguintes.

À rectificação de erros materiais se refere o art. 667º que ao regime de tais erros equipara a omis-
são quanto a custas, qualquer deles permitindo a rectificação oficiosa e a todo o tempo, se nenhuma 
das partes recorrer.

Mas a omissão quanto a custas só existe quando se verifica a ausência de decisão a elas respeitante.
Situação diferente é a de errada condenação em custas, que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

art. 669º, permite a qualquer das partes requerer ao tribunal que proferiu a sentença a sua reforma no 
tribunal que proferiu a sentença, na parte que a elas se refere. Mas a reforma, nestes termos, não pode 
ter lugar oficiosamente e a todo o tempo, antes depende de requerimento do interessado, que está sujeito 
ao prazo geral de 10 dias estabelecido no n.º 1 do art. 153º do CPC.

No caso vertente, são os recorrentes que vêm agora requerer a «rectificação daquele (acórdão) no 
que toca à condenação em custas, porquanto tendo a FP alegado, deve a mesma ser responsabilizada 
por aquelas».

Ora, para além de não estarmos perante caso de rectificação (dado que, como se disse, a lei só 
equipara à rectificação de erros materiais a omissão quanto a custas e, no caso dos autos, não há tal 
omissão, uma vez que o acórdão expressamente refere «Sem custas neste STA»), por um lado, sempre 
seria duvidosa a legitimidade dos recorrentes para pedirem a condenação da outra parte nas custas 
respectivas e, por outro lado, também não se vê que haja lugar à pedida condenação, dado que, embora 
a Fazenda Pública tenha contra -alegado o recurso, pugnando pela sua inadmissibilidade e pela impro-
cedência, logo foi, por isso mesmo, condenada em custas e procuradoria de 1/8, no citado acórdão que, 
proferido pela formação a que alude o n.º 5 do art. 150º do CPTA e apreciando liminarmente a questão 
de saber se, no caso concreto, se preenchiam os pressupostos do n.º 1 do mesmo artigo, veio a admitir 
o recurso de revista excepcional (cfr. o acórdão de 29/6/2011, a fls. 337/347).

E assim sendo, por qualquer destas razões sempre seria de desatender a pedida rectificação, que, 
por isso, é de indeferir.

DECIDINDO:
Nos termos e fundamentos expostos acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido.
Custas do incidente pelos requerentes, com taxa de justiça pelo mínimo.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Imposto de Sisa. Permuta. Bens futuros. Dação em pagamento.

Sumário:

 I — Em face dos artigos 7º, § 1, 8º, § 1, 19º, § 3, regra 8, e 109.º, n.º 5 do anterior 
Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, de 24 de Novembro de 
1958, a permuta de bens presentes por bens futuros é um facto translativo passí-
vel de sisa, sendo o imposto pago pelo contratante que receber os bens de maior 
valor, e a diferença de valores será determinada após avaliação patrimonial do 
bem futuro.

 II — Na permuta de um prédio rústico por andares a construir, o valor dos andares 
é reportado à data da celebração do contrato, como se a transmissão ocorresse 
no próprio momento da sua celebração, «ficcionando -se» que nesse momento os 
andares já estão construídos.
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 III — A tributação em sisa da permuta de um bem presente por um bem futuro, sem 
que haja projecto aprovado para a construção do bem futuro, deve incidir, numa 
primeira fase, sobre a diferença de valores declarados, sendo posteriormente 
corrigida com a avaliação do bem futuro aquando da aprovação do respectivo 
projecto de construção.

 IV — O acordo sobre a entrega de dois andares a construir no terreno transmitido ao 
vendedor pelo comprador dos andares efectuado no contrato de permuta não 
configura dação em pagamento, porque nesta o acordo das partes tem que ser 
posterior ao contrato e contemporâneo do cumprimento.

Processo n.º 677/11 -30.
Recorrente: ERMANOBA — Compra e Venda de Propriedades, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. ERMANOBA – Compra e Venda de Propriedades, Lda, devidamente identificada nos autos, 
interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que julgou 
improcedente a impugnação da liquidação do Imposto Municipal de Sisa, no valor de 14.963,94€, que 
lhe foi notificada em 15/2/2005 pelo Serviço de Finanças de Estarreja.

Nas alegações, concluiu do seguinte modo:
A) No seu requerimento, a ora recorrente alegou que a diferença entre o valor dos bens permutados 

não era de Esc. 30.000.000$00, mas de apenas de Esc. 10.000.000$00, na medida em que permutou 
quatro fracções autónomas no valor global de Esc. 40.000.000$00, por um terreno a que foi atribuído 
o valor de Esc. 50.000.000,00.

B) No entanto, a decisão proferida não se pronunciou sobre a questão essencial suscitada pela 
então impugnante, sobre a qual deveria ter -se pronunciado, o que determina a nulidade da sentença, 
nos termos do disposto no art. 125º, n.º 1, do CPPT.

C) No texto da escritura de permuta em momento algum a aqui recorrente declarou que o terreno 
por si adquirido era destinado a revenda, antes declarou que as duas fracções futuras, objecto da permuta, 
integrariam o prédio que iria edificar no terreno acabado de adquirir, o que implica necessariamente 
que o destinaria a construção urbana.

D) Nesta conformidade, não tem qualquer fundamento factual a afirmação, contida na sentença 
recorrida, de que os prédios adquiridos não podem beneficiar das prorrogativas estabelecidas nos 
arts. 11º, n.º 3, e 13º, do CIMSISSD, uma vez que não se destinaram a revenda e carece de fundamento 
legal a decisão proferida nesse pressuposto.

E) Na escritura pública de permuta outorgada a 16.05.1997, a fls. 24 a 28 do Livro 119 -C do 
Cartório Notarial de Estarreja, as partes declararam, em síntese:

 - Os ali segundos outorgantes António Teixeira Valente e mulher Maria Odete de Oliveira Couto 
Valente, que cediam à sociedade recorrente o direito de propriedade do prédio rústico ali identificado;

 - Os legais representantes da sociedade, ali primeiros outorgantes, que cediam aos segundos ou-
torgantes o direito de propriedade de duas fracções designadas pelas letras “G” e “H”, que integram o 
prédio em construção ali identificado;

 - Que, para efeito da permuta, atribuíam o valor de cinquenta milhões de escudos ao prédio rústico 
e de dez milhões de escudos a cada uma das fracções autónomas “H” e “G”;

 - A diferença de valores verificada naquela permuta, de trinta milhões de escudos, seria paga, pela 
entrega, naquele acto, de dez milhões de escudos e os restantes vinte milhões de escudos conforme 
adiante estabelecido;

 - A recorrente confessou -se devedora para com os ali segundos outorgantes da quantia de vinte 
milhões de escudos, obrigando -se a efectuar o seu pagamento em espécie através de duas fracções 
autónomas que integrarão o edifício a erigir pela devedora no prédio rústico então adquirido, corres-
pondentes ao quarto andar esquerdo e direito;

 - Em caso de incumprimento imputável à ora recorrente a outra parte poderá exigir -lhe o paga-
mento em numerário da quantia de vinte milhões de contos.

F) A recorrente efectuou a prestação a que se obrigara, através de escritura pública outorgada a 
10.05.2000, a fls. 44 a 45 do Livro 132 -A do Cartório Notarial de Estarreja, transferindo para os refe-
ridos António Teixeira Valente e mulher o direito de propriedade das fracções autónomas designadas 
pelas letras “l” e “J”, correspondentes ao quarto andar esquerdo e direito do prédio ali identificado, 
edificado sobre o terreno adquirido através da escritura de permuta supra referida.

G) O art. 2º do Código do Imposto Municipal de Sisa estabelecia que este imposto incide sobre 
as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade sobre bens imóveis, estabelecendo no § 1º 
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do seu art. 7º que, nos contratos de permuta de bens imobiliários, qualquer que seja a sua natureza, o 
imposto será pago pelo permutante que receber os bens de maior valor.

H) O § 1º do citado art. 2º definia, para efeitos de sisa, que compra e venda era o contrato pelo 
qual se trocam bens imobiliários por bens mobiliários e que troca era o contrato em que prestações de 
ambos os permutantes compreendam bens imobiliários.

1) O n.º 8 do § 3º do artigo 19º daquele código estabelecia que nas permutas de bens imobiliários 
tomar -se -á para base da liquidação a diferença declarada de valores, quando esta for superior à diferença 
entre os valores patrimoniais.

J) Estabelece o art. 236º do Cód. Civil que a declaração negocial vale com o sentido que um 
declaratário normal, colocado na posição do real declaratário, possa deduzir do comportamento do 
declarante, determinando o art. 238º do mesmo diploma que, nos negócios formais, como é aquele 
em apreço, a declaração vale com um sentido que tenha um mínimo de correspondência no texto do 
respectivo documento, ainda que imperfeitamente expresso.

L) Analisando o texto das duas indicadas escrituras públicas, verificamos que o negócio jurídico 
que as partes pretenderam efectuar foi uma permuta de bens imóveis, em que a prestação do António 
Teixeira Valente e mulher se traduziu na transmissão do prédio rústico para a ora recorrente, avaliado 
em cinquenta mil contos, e que a prestação desta consistiu na transmissão para aqueles do direito de 
propriedade sobre quatro fracções autónomas, sendo duas bens actuais e outras duas bens futuros, a 
que foi atribuído o valor global de quarenta mil contos, sendo a diferença entre as duas prestações, no 
valor de dez milhões de escudos, paga em dinheiro aquando do primeiro acto notarial.

M) As duas fracções objecto da troca que já se encontravam licenciadas e definidas foram objecto 
de permuta na primeira escritura e apenas porque as outras duas fracções eram bens incertos e indefi-
nidos, a concretização da sua troca pelo prédio rústico foi diferida no tempo, a recorrente se confessou 
devedora do valor que as partes lhes atribuíram, que pagou em espécie através da segunda escritura.

N) O pagamento da quantia de vinte mil contos de que a recorrente se confessou devedora apenas 
seria exigível em caso de incumprimento definitivo que lhe fosse imputável, o que consiste no estabe-
lecimento duma cláusula penal e não o modo de efectuar a prestação.

O) A dação em pagamento verifica -se quando se efectua a prestação de coisa diversa da devida, 
não sendo o que se verificou na segunda escritura, em que a recorrente efectuou a prestação a que con-
tratualmente se obrigara: transmissão das duas fracções autónomas prometidas trocar e identificadas 
na primeira escritura.

P) Aquelas escrituras contêm, por conseguinte, um erro na expressão da vontade negocial que, no 
entanto, tem correspondência com o texto do documento e não invalida a interpretação das declarações 
de vontade das partes feita supra, das quais decorre com toda a clareza que estas acordaram na primitiva 
escritura um pagamento em espécie, que concretizaram através do segundo acto notarial, o qual não 
constitui, pois, uma dação em pagamento em alternativa a diversa prestação contratualmente fixada 
mas a efectiva concretização da prestação a que a devedora primitivamente se obrigara.

Q) O imposto de sisa tributa a riqueza efectivamente transmitida; nas permutas de imóveis este 
imposto procura atingir os valores em que se traduziu o efectivo enriquecimento patrimonial e, por 
isso, só está a ele sujeito o contratante que tenha recebido mais do que aquilo que entregou —Ac. STA 
de 27.01.1999, Ac. Dout. STA 450— pág. 798.

R) Na troca ou permuta para efeitos de sisa, a prestação de uma das partes pode englobar bens 
imóveis futuros — cfr, entre muitos outros, Ac. Tribunal Central Administrativo de 25.05.1999, BMJ 
487 — pág.

S) Tendo as partes permutado um terreno avaliado em cinquenta mil contos por quatro fracções 
autónomas avaliadas em quarenta mil contos, o Imposto Municipal da Sisa apenas deve incidir sobre a 
diferença daquele para estas, que é, actualmente, de € 49.879,79 (quarenta e nove mil oitocentos setenta 
e nove euros e setenta e nove cêntimos).

T) A sentença recorrida está ferida de nulidade nos termos do disposto no art. 125º, n.º 1, do CPPT 
e viola o disposto no art. 99º do CPPT e nos arts. 2º e 7º, § 1º, do CIMSISSD

1.1. Não houve contra -alegações.
1.2. O digno Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido na procedência do recurso porque 

«as 2 fracções, ainda que constituíssem bens futuros, podiam ser objecto de transmissão, no conceito 
amplo assumido naquele código, sob a forma de “permuta”, o que a LGT, no seu art. 11º, nºs 2 e 3, não 
veio a impedir que fosse considerado, ao que se crê em função da especificidade do direito tributário 
e fixando -se, em caso de dúvida, ser ainda de atender à substância do negócio».

2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1  - A liquidação ora impugnada foi efectuada na sequência da verificação pelo SF de Estarreja 

de um reconhecimento notarial indevido na escritura acima referida, onde se constatou que o prédio 
adquirido se destinava a uma futura construção a levar a cabo pela adquirente no âmbito da sua activi-
dade imobiliária, de onde é expresso saírem 2 fracções que serão dadas em pagamento da importância 
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de 20.000.000$00 (€ 99.759, 58), para satisfação da dívida (parte da diferença de valores) subsistente 
à data da escritura.

2  - Essa construção foi já realizada pela permutante adquirente, mediante a Participação do pré-
dio novo cuja inscrição foi solicitada no SF de Estarreja, em 2000.02.24, avaliado e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia do Beduído, sob o artigo n.º 4.747.

3. Dá -se por reproduzido o teor das escrituras públicas de fls. 19 a 31 dos autos.
3.1. A administração tributária liquidou o imposto de sisa que considera devido em virtude da 

transmissão, a título oneroso, do direito de propriedade sobre imóveis, levada a efeito através de escri-
tura pública em que a recorrente foi outorgante. A sisa liquidada incidiu sobre a diferença dos valores 
declarados na permuta entre um prédio rústico e duas fracções autónomas.

A recorrente impugnou a liquidação com fundamento em que a sisa deve tomar por base a di-
ferença entre o valor do prédio rústico que adquiriu e o valor de quatro fracções autónomas que deu 
em troca desse prédio, sendo duas delas, imóveis já existentes e as outras duas, imóveis a construir no 
prédio adquirido.

O problema jurídico que se coloca consiste em saber se, para efeitos fiscais, o contrato titulado 
pela escritura pública que serviu de referência à liquidação da sisa impugnada configura apenas uma 
permuta de bens presentes por bens futuros ou um contrato misto de permuta de bens presentes e de 
dação em pagamento de bens futuros. A administração tributária entendeu que as duas fracções au-
tónomas a construir no prédio rústico adquirido pela recorrente representam dação em cumprimento 
do preço desse prédio e por isso determinou a matéria colectável da sisa apenas pela diferença entre o 
valor do terreno e o valor das duas fracções já existentes dadas em troca do terreno.

A recorrente começa por dizer que a sentença recorrida padece de omissão de pronúncia, porque 
não se pronunciou sobre esta questão essencial. Mas, se é certo que a sentença não procedeu ao en-
quadramento civil ou fiscal do contrato celebrado pela recorrente, isso não significa que não se tenha 
pronunciado sobre a “invocada errónea quantificação do facto tributário”.

Com efeito, a sentença considerou que o impugnante celebrou: (i) um “contrato de permuta, 
confissão de dívida e promessa de dação em cumprimento”; (ii) que o imposto foi calculado através 
da aplicação da taxa de 10% à diferença de valores da quantia de €149.639,36 constante da escritura, 
relativamente à permuta das fracções autónomas designadas pelas letras “G” e “H” do prédio inscrito 
na matriz sob o n.º 4147, no valor de €99,759,58, em troca do prédio rústico inscrito na matriz sob o 
n.º 1481, a que atribuíram o valor de €249.398,94; (iii) e que “o impugnante não carreia para os autos 
qualquer facto ou argumento capaz de abalar a convicção de que a quantificação da matéria tributável 
não é adequada”.

Embora não conhecendo de todos os argumentos e razões invocadas pela recorrente no sentido da 
invalidade do acto impugnado, não deixou de se pronunciar sobre a ilegalidade da liquidação da sisa 
por erro na quantificação do facto tributário.

Pode haver erro no julgamento dessa questão, mas não há violação do dever imposto pelo artigo 125º 
do CPPT e pela alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC.

3.2. A resolução da questão jurídica colocada passa por qualificar do ponto de vista jurídico o 
contrato celebrado pela recorrente e enquadrar o esquema negocial na tributação em sisa, tendo em 
conta o direito fiscal vigente no momento da sua celebração.

Ora, para se saber se a transmissão das fracções autónomas se deu por meio de dação de bens 
em pagamento ou de permuta de bens presentes por bens futuros é necessário conhecer o sentido das 
declarações que formam o contrato outorgado pela recorrente. Tratando -se de um negócio formal, é 
sobretudo através do texto da escritura pública que se pode determinar o conteúdo das declarações de 
vontade e os efeitos que com elas se visaram produzir (cfr. art. 238º n.º 1 do CCv).

Da escritura junta aos autos relevam as seguintes declarações:
 - (i) a recorrente, como primeira outorgante, “cede e transfere para os segundos outorgantes, o 

direito de propriedade de duas fracções autónomas (“G” e “H”) que integram um prédio em construção” 
num lote de terreno de que é proprietária e que se encontra em fase de acabamentos, cujo licenciamento 
foi feito pelo alvará de construção n.º 69/97;

 - (ii) os segundos outorgantes, “cedem e transferem” para a primeira outorgante o seu prédio 
rústico inscrito na matriz sob o n.º 1481;

 - (iii) para efeitos dessa permuta, os outorgantes declaram atribuir o valor de cinquenta milhões 
de escudos ao prédio rústico e dez milhões de escudos a cada uma das fracções autónomas “H” e “G”;

 - (iv) que a diferença de valores verificada na escritura de permuta, no montante de trinta milhões 
de escudos, será paga pelos primeiros outorgantes aos segundos outorgantes, pela forma seguinte: 1) 
no acto da escritura, pela entrega em numerário da quantia de dez milhões de escudos; 2) os restantes 
vinte milhões, que confessa dever aos segundos outorgantes, serão pagos “após a construção que a 
representada dos primeiros outorgantes irá fazer no prédio rústico adquirido”;

 - (v) que os primeiros outorgantes “se obrigam, e desde já prometem fazê -lo, a efectuar o pagamento 
daquela importância de vinte milhões de escudos, através de dação em pagamento de duas fracções 
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autónomas que integrarão o edifício a erigir pela sociedade, sua representada, no prédio rústico cujo 
direito de propriedade lhe foi transmitido pela presente permuta”;

 - (vi) que cada uma dessas fracções é “constituída por apartamento de tipologia T - três, destinadas 
a habitação, correspondendo ao quarto andar esquerdo e direito, do terceiro bloco e garagem individual 
e divisão para arrumos, sitas na semi -cave”;

 - (vii) “os materiais e equipamentos das fracções destinadas aos segundos outorgantes que serão 
objecto da dação em pagamento, deverão ser de características e qualidade iguais à dos materiais e 
equipamentos que a representada dos primeiros outorgantes colocou nas fracções objecto da presente 
permuta, que já se encontram no local e que, por isso, são do seu inteiro conhecimento e obtiveram a 
sua concordância”;

 - (viii) “a escritura de dação em pagamento das fracções autónomas referidas será outorgada no 
prazo de sessenta dias após a emissão Câmara Municipal de Estarreja, a respectiva licença de ocupa-
ção, mas nunca depois de decorridos trinta e seis meses sobre a outorga da presente escritura pública»;

 - (ix) “verificando -se qualquer atraso na dação em pagamento das fracções autónomas referidas 
não imputáveis directa ou indirectamente à representada dos primeiros outorgantes ou devidas a caso 
fortuito ou de força maior, o prazo agora estabelecido será automaticamente prorrogado pelo período 
de tempo correspondente ao somatório dos atrasos verificados”;

 - (x) “a demora na entrega aos segundos outorgantes das fracções integrantes do prédio a erigir 
no terreno objecto da presente permuta que se prolongue para além do prazo acima estabelecido e suas 
prorrogações por período não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, não constitui incumprimento 
do presente contrato, nem conferirá, em nenhuma circunstância, aos segundos outorgantes o direito de 
o denunciar, mas constituirá a representada dos primeiros outorgantes na obrigação de pagar, a título 
de indemnização, aos segundos outorgantes, a quantia de vinte mil escudos por cada mês de atraso na 
entrega de cada uma das sobreditas fracções”;

 - (xi) “os prédios e fracções autónomas referidas na presente escritura serão transmitidos desocu-
pados e livres de quaisquer outros ónus ou encargos”;

 - (xii) em caso de incumprimento definitivo imputável à representada dos primeiros outorgantes 
quanto ao pagamento da quantia que aquela se declarou devedora, os segundos outorgantes poderão 
exigir -lhe o seu pagamento em numerário, acrescido dos juros de mora à taxa legal, contados desde a 
data em que, de acordo com o estabelecido supra, veria ser outorgada a escritura pública de dação em 
cumprimento das referidas fracções autónomas”.

3.3. À luz do direito civil, estas cláusulas contratuais permitem qualificar o negócio como um 
contrato de troca ou permuta, pois teve por objecto a transferência recíproca da propriedade de bens 
imóveis entre os contraentes. Na verdade, a recorrente obrigou -se a entregar aos segundos outorgantes 
quatro fracções autónomas, duas em construção e duas a construir e estes obrigaram -se a entregar àquela 
um prédio rústico onde serão construídas duas daquelas fracções.

Trata -se, pois, de uma operação sobre imóveis que faz surgir a obrigação de entrega para ambas 
as partes, com sacrifícios patrimoniais recíprocos (al. b) do art. 879º do CCv).

Além da troca de bens imóveis, dado terem declarado valores diferentes, uma das partes ainda 
ficou obrigada a uma prestação em dinheiro, o que torna controversa a qualificação do contrato: ou se 
considera troca ou permuta com tornas, dado o valor do dinheiro ser inferior ao valor dos bens trocados, 
como se preceituava no Código de Seabra, ou se considera um contrato misto de venda e permuta, 
«determinando de acordo com a teoria da combinação a aplicação a cada atribuição económica o regime 
que a regula» (cfr. Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Vol. III, 5ª ed. pág. 168 e Carlos Ferreira 
de Almeida, «Contratos de troca para transmissão de direitos», in Estudos de Homenagem ao Prof. 
Inocência Galvão Teles, pág. 204).

Seja como for, aqui interessa apenas a qualificação do contrato na parte relativa à transmissão 
dos imóveis.

Contrariamente ao Código de Seabra, que previa e regulava a contrato de troca nos artigos 1592º 
a 1594º, e ao actual Código Comercial, que lhe faz referência no artigo 480º, o Código Civil não o 
tipifica o contrato de troca, embora nada obste que as partes o convencionem, ao abrigo do princípio 
da liberdade contratual consagrado no artigo 405º. Sendo um negócio oneroso atípico, por força do 
artigo 939º do CCV, são aplicáveis as normas do contrato de compra e venda, desde que conformes à 
sua natureza.

Todavia, a qualificação do contrato como troca não é uma questão tão simples de resolver quando 
um ou vários imóveis a entregar por força do acordo são coisas futuras à data da celebração do contrato. 
No caso dos autos, enquanto o terreno, objecto do direito de propriedade que se transfere, é um bem 
presente, o direito que em troca a recorrente transfere é um bem futuro que ainda não existe na esfera 
jurídica de qualquer dos contraentes. Ou seja, duas das fracções autónomas ainda não existem, pois 
respeitam a andares a construir no terreno que é objecto de troca, e as outras duas já existem, mas ainda 
em fase de acabamentos e sem inscrição matricial.
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Do disposto nos artigos 211º, 399º, 408º, n.º 2 e 880º, n.º 1 do Código Civil resulta que é perfei-
tamente válido o contrato de troca de uma coisa presente por uma coisa futura. A inexistência da res a 
que o contrato respeita não é impeditiva da constituição de um contrato sobre coisa futura, desde que «o 
contrato se realize na perspectiva (suposição) de que ela vem a entrar no património do alienante – emp-
tio rei speratae» (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado Vol. II, 2º ed. pág. 153).

A dificuldade que este contrato levanta consiste em determinar o momento em que se opera a trans-
ferência da propriedade do andar. O n.º 1 do artigo 408º preceitua que a «constituição ou transferência 
de direitos reais sobre coisa determinada dá -se por mero efeito do contrato»; mas o n.º 2 do mesmo 
artigo proclama que, «se a transferência respeitar a coisa futura (…), o direito transfere -se quando a 
coisa for adquirida pelo alienante…».

Significa isto que os princípios da causalidade e da consensualidade do direito das coisas afirmados 
naquele n.º 1, de que resulta a regra da eficácia imediata do contrato, são excepcionados no n.º 2, em 
que se admite a dissociação entre o momento da conclusão do contrato e o momento da constituição 
ou transmissão do direito real.

Perante esta norma, e a do artigo 880º, discute -se a natureza do contrato de compra e venda de 
coisa futura: (i) uns, consideram que se trata de um “negócio incompleto” ou em via de formação, na 
medida em que, à data do acordo, ainda não existe o elemento essencial, e por isso, o negócio só se 
conclui quando a coisa for adquirida pelo vendedor (Raul Ventura, «O contrato de compra e venda no 
Código Civil», ROA, 43 (1987), pág. 287); (ii) outros, entendem que se trata de um negócio sob con-
dição suspensiva, uma vez que, não podendo transmitir -se o que não existe, «o efeito translativo fica 
suspenso, condicionado à superveniência dos bens» (Manuel Batista Lopes, Do contrato de compra 
e venda, Almedina, 1971, pág. 95 e Pedro Martinez, Direito das Obrigações, Parte Especial, 2º ed. 
Almedina. pág. 60); (iii) e há quem defenda que se trata de uma espécie de “venda obrigatória”, na 
medida em que, apesar da celebração do contrato já integrar «o esquema negocial translativo, que não 
fica dependente de uma segunda atribuição patrimonial a realizar pela vendedor», existe aqui «uma 
obrigação para o vendedor, de cujo cumprimento vai depender a realização do efeito da transmissão 
prevista no contrato» (Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Vol. III, 5ª ed. pág. 49).

No que respeita concretamente à troca de um terreno por andares que nele se vão construir, a 
posição dos Professores de Coimbra, Pires de Lima, Antunes Varela e Henrique Mesquita è de que «os 
andares se incorporam no património do comprador, à medida que vão sendo construídos, sem passa-
rem previamente pela titularidade do vendedor» (cfr. respectivamente Código Civil Anotado, Vol. III, 
pág. 356, e Lições de Direitos Reais, nota 3 da pág. 277).

A expressão “sem passarem previamente pela titularidade do vendedor” apenas quer significar 
que a transferência de propriedade dos andares ocorre por mero efeito do contrato, ou seja, que termi-
nada que seja a construção dos andares, não se torna necessário qualquer outro acordo de vontade das 
partes a transferir a propriedade para o contraente que cedeu o terreno. Nestas situações, a transmissão 
ou constituição do direito real, embora resulte directamente do contrato, não se dá no momento da sua 
celebração, antes decorre automaticamente de uma facto posterior à sua conclusão, sem carecer de 
subsequente negócio jurídico (cfr. Antunes Varela, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 
118, pág. 216).

3.4. Vista à luz do direito fiscal, esta questão pode não se harmonizar totalmente com o direito 
civil, quer porque se adoptou um conceito de «transmissão» com conteúdo diferente do seu conteúdo 
civilístico, quer porque se definiu com rigor os conceitos da «compra e venda» e da «troca» sabendo 
que, civilmente, as regras da compra e venda se aplicam à troca, em virtude do artigo 939º.

O anterior Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, de 24 de Novembro de 1958, 
aplicável ao caso dos autos, sujeitava ao imposto de sisa as transmissões perpétuas ou temporárias, 
a título oneroso, do direito de propriedade sobre bens imóveis «que existam» ou estejam situados no 
território português, enunciando a «troca» como uma das transmissões susceptíveis de criarem uma 
relação jurídico tributária de sisa (art. 1º. 2º, 6º e 8º n.º 1).

No § 1 do artigo 8º, relativo à incidência real, prescrevia -se que «para efeitos de sisa, entender-
-se -á de troca ou permuta o contrato em que as prestações de ambos os permutantes compreendam bens 
imóveis, ainda que uma dessas prestações compreenda bens futuros, salvo tratando -se de promessa de 
troca com tradição dos bens apenas para um dos contratantes, a qual será havida por compra e venda».

No § 1 do artigo 7º, relativa à incidência pessoal, determinava -se que «nos contratos de permuta 
de bens imobiliários, qualquer que seja a sua natureza, a sisa será paga pelo permutante que receber 
os bens de maior valor».

Na regra n.º 8 do § 3º do artigo 19º, relativa à determinação da matéria colectável, dizia -se que 
«nas permutas de bens imobiliários, tomar -se -á para base da liquidação a diferença declarada de 
valores, quando superior à diferença entre os valores patrimoniais: e que «sempre que permutem bens 
presentes por bens futuros deverá o seu valor patrimonial, determinado nos termos do artigo 109.º, 
reportar -se à data da celebração do contrato».
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Por fim, no n.º 5 do artigo 109º referente à avaliação de prédios omissos na matriz preceitua -se que 
«no caso de contratos de permuta de bens presentes por bens futuros, a avaliação do bem futuro será 
feita com base na cópia do projecto de construção aprovado e seus anexos, devidamente autenticada 
pela competente câmara municipal», documentos estes que o § 6 do artigo 49º mandava apresentar no 
acto da prestação de declarações do contribuinte para liquidação da sisa.

Em face destas normas, resulta claro que a permuta de bens presentes por bens futuros é um 
facto translativo passível de sisa, que o imposto será pago pelo contratante que receber os bens de 
maior valor, e que a diferença de valores será determinada após avaliação patrimonial do bem futuro, 
reportada à data da celebração do contrato. Em rigor, como de forma uniforme e reiterada decidiu 
este Supremo Tribunal, a diferença determinada em função da avaliação de todos os bens, presentes e 
futuros, envolvidos na permuta (cfr. acs. de 27/1/1999, rec. n.º 22.537, de 29/4/2004, rec. n.º 2072/03, 
de 22/6/2005, rec. n.º 01734/03).

Relativamente à lei civil, que considera que a transmissão do direito de propriedade opera sempre 
por efeito do contrato, embora diferidamente, no momento em que a coisa futura se torna presente 
(art. 408º, n.º 2), a lei fiscal, ao reportar o valor da coisa futura «à data da celebração do contrato» 
(regra n.º 8 do § 3º do artigo 19º, in fine), deixa transparecer que, para efeitos fiscais, a transmissão 
ocorre no próprio momento da celebração do contrato, “ficcionando -se” que nesse momento o andar 
já está construído. E na verdade, era essa a doutrina do Centro de Estudos Fiscais constante do parecer 
que esteve na base do DL 252/89, de 9/8, que deu nova redacção à regra n.º 8 do § 3º do artigo 19º: 
«em nosso modesto entender, o contrato de compra e venda de coisa futura tem por base uma ficção 
– ficciona -se que determinado andar, com estas e aquelas características, está completamente constru-
ído, e que esse andar é propriedade do vendedor. E, ainda, no mundo da ficção, o andar transfere -se do 
vendedor para o comprador» (cfr. Revista Ciência e Técnica Fiscal n.º 349, pág. 613).

A justificação desta “ficção” pode encontra -se na razão de ser da tributação em sisa: tributar a 
capacidade contributiva, concretizada no preço da aquisição. A transmissão da propriedade de um bem 
imóvel evidencia maior capacidade contributiva do sujeito para quem o bem se transmite, uma vez que 
terá que despender dinheiro na aquisição. Como o momento em que ela se revela é aquele em que se 
decide comprar o imóvel, é por referência à data da conclusão do contrato que se determina a matéria 
colectável do imposto. No caso da permuta, em que as partes dão reciprocamente uma coisa por outra, 
sem mediação monetária, essa finalidade é mais visível, na medida em que a capacidade contributiva 
apenas se pode revelar se houver diferença entre os bens em permuta.

Com efeito, se um terreno entra no património de um sujeito e como contrapartida saem um ou 
mais andares do mesmo valor, ou se para adquirir os andares teve que vender o terreno, esse sujeito 
não demonstra capacidade contributiva que possa ser alvo de tributação em sisa. Dir -se -á mesmo que 
revelou não possuir dinheiro para comprar o terreno ou os andares e, se quis obter algum desses bens, 
teve que se desfazer de outros, presentes ou futuros, do mesmo valor. Por isso mesmo, só haverá au-
mento do património imobiliário, revelador de capacidade contributiva, se no momento do contrato 
houver diferença, para mais, do valor dos bens permutados.

Ao reportar a transmissão do bem futuro ao momento da celebração do contrato, afastando -se 
assim do direito civil, cria -se alguma dificuldade no modo de determinar a matéria colectável. Da in-
terpretação conjugada do § 6 do artigo 49º com o n.º 5 do artigo 109º do Código da Sisa, resulta que, 
relativamente aos bens futuros, é necessário projecto aprovado pela Câmara Municipal para que os 
Serviços de Finanças possam tomar as declarações do sujeito passivo com vista à liquidação da sisa. 
Parece que, enquanto para o direito civil a permuta de um terreno para construção por um imóvel a 
construir é válida, ainda que este não possua projecto aprovado, para efeitos fiscais exige -se a aprovação 
do projecto de construção à data da celebração do contrato.

Neste entendimento, se no contrato de permuta não fosse apresentada a licença de construção do 
futuro imóvel, estar -se -ia perante uma permuta de um bem real por um direito de crédito à prestação 
de um bem futuro, uma vez que, do ponto de vista jurídico, os andares ainda não adquiriram a natureza 
de prédio. Assim sendo, a sisa deveria pela transmissão do terreno seria inicialmente liquidada como 
se estivesse perante um contrato de compra e venda, sendo posteriormente corrigida, com a entrega do 
andar ao outro permutante, como um contrato de permuta desde o início, pagando a sisa aquele permu-
tante que tivesse ficado com o bem de maior valor, pelo excesso. E essa era a posição dos Serviços de 
Finanças antes da alteração efectuada pelo DL n.º 252/89 à regra 8º do § 3 do artigo 19º do Código da 
Sisa (cfr. despacho do Subsecretário de Estado do Orçamento, publicado em Ciência e Técnica Fiscal, 
n.º 124, pág. 236 e ss).

Porém, a não apresentação de projecto aprovado não pode ser impeditiva da liquidação do im-
posto sobre a diferença declarada de valores, enquanto não existirem valores patrimoniais tributários. 
A conjugação da primeira com a segunda norma da regra n.º 8 do § 3º do artigo 19º não se opõe a 
essa liquidação, a qual que será posteriormente rectificada com a avaliação do bem futuro efectuada 
quando adquirir a natureza de prédio, através da aprovação do respectivo projecto de construção. Este 
ajustamento, para além de não comportar montantes tão elevados como o que resultava da aplicação 
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do despacho acima referido, é a solução que mais se adapta à validade do contrato de permuta de bem 
presente por um bem futuro, sem que o projecto de construção do bem futuro esteja ainda aprovado.

Na verdade, uma das condições necessárias à aprovação do projecto de construção do bem futuro 
é a escritura pública, para que se demonstre a propriedade do terreno onde se vai construir. Se a apro-
vação do projecto de construção fosse requisito essencial da permuta, então o promotor imobiliário 
ficaria na situação incómoda de não conseguir escritura sem projecto aprovado, nem aprovar o projecto 
sem escritura.

Resulta do exposto, que a tributação em sisa da permuta de um bem presente por um bem futuro, 
sem que haja projecto aprovado para a construção do bem futuro, deve incidir, numa primeira fase, 
sobre a diferença de valores declarados, sendo posteriormente corrigida com a avaliação do bem futuro 
aquando da aprovação do respectivo projecto de construção.

3.5. Em matéria fiscal, o contrato que a recorrente celebrou para adquirir o prédio rústico onde se 
obrigou a construir duas fracções autónomas como contrapartida da aquisição, é de considerar como 
contrato de troca, previsto no § 1 do artigo 8º do Código da Sisa: troca -se um terreno por duas facções 
autónomas presentes e duas fracções autónomas futuras a construir naquele terreno.

Relativamente à permuta do terreno pelas fracções já existentes é certamente um contrato real 
quoad effectum, uma vez que se transmite, por mero efeito do contrato, a propriedade dos bens trocados. 
Em relação às duas fracções a construir no terreno permutado, foi convencionado que seriam entregues 
por dação em pagamento da dívida de vinte milhões de escudos, a quantia que o adquirente do prédio 
rústico confessou dever em virtude do contrato. Não havendo projecto de construção aprovado, as 
fracções não tinham individualidade jurídica própria, e por isso não podiam ser objecto de relações 
jurídicas reais.

Todavia, para efeitos fiscais, essa circunstância não desqualifica o acordo como contrato de per-
muta, sendo certo que a qualificação jurídica dos contratos resulta dos respectivos conteúdos e não da 
designação que as partes lhe dão.

O sentido da vontade dos contraentes, extraído dos termos, natureza e circunstâncias do contrato, 
não se enquadra num acordo de dação em cumprimento, por uma razão muito simples: na dação no 
lugar ou em vez do cumprimento, o acordo das partes tem que ser posterior ao acordo e contemporâ-
neo do cumprimento. A dação em cumprimento é uma causa directa de extinção das obrigações, que 
consiste em o devedor se exonerar do vínculo a que se acha adstrito, mediante uma prestação diversa 
da que era devida (cfr. art. 837º do CCv).

Ora, se a prestação de uma coisa diversa da devida é autorizada no próprio contrato em que se 
constitui a dívida, e não no momento do pagamento, não há dação em pagamento, quando muito uma 
obrigação com faculdade alternativa por parte do comprador (cfr. Mário Júlio de Almeida Costa, Direito 
das Obrigações, 9ª ed. pág. 1019). Nesta figura, estipula -se que o devedor pode libertar -se da prestação 
principal mediante a realização de uma prestação substitutiva, sem necessidade do consentimento do 
credor. E por isso, apenas se pode conceber esse acordo, como refere Manuel de Andrade, como uma 
«promessa unilateral de dação em pagamento, mas unilateral a parte creditoris; uma promessa, portanto, 
de aceitação em pagamento» (cfr. Teoria Geral das Obrigações, I, Almedina, pág. 212).

Apesar da eficácia obrigacional do contrato quanto à entrega dos bens futuros, resulta dos termos 
do contrato que o interesse de ambos os contraentes foi fazer uma verdadeira permuta de um terreno 
por quatro fracções autónomas e não um simples contrato de compra e venda do terreno, sem vontade 
de transmitir em troca os andares do prédio a construir. Bem pelo contrário, fixaram um prazo para a 
construção dos andares, (“nunca depois de decorridos trinta e seis meses”), identificaram as fracções a 
adquirir (“o quarto andar esquerdo e direito, do terceiro bloco”), determinaram -lhes as características 
(“iguais à dos materiais e equipamentos que a representada dos primeiros outorgantes colocou nas 
fracções objecto da presente permuta”), o seu valor (“vinte milhões”), e chegaram a convencionar que 
a demora na entrega das fracções para além do prazo fixado, acrescido de prorrogações não superior 
um ano, não dá aos compradores o direito de denunciar o contrato. Por aqui se vê que os interesses 
divergentes de ambas as partes foram harmonizados numa categoria contratual cuja função global 
foi a troca de um terreno por quatro andares. É que a reciprocidade de custos e benefícios em que se 
traduziu o consenso põe em luz que a obrigação de entregar os andares só pode ter como única causa 
a entrega do terreno.

Ora, constata -se que na data da liquidação impugnada, os andares já haviam sido licenciados, 
construídos e transmitidos para os contratantes, tendo como única causa a transmissão do prédio rús-
tico. Independentemente do título usado para a transmissão, não há qualquer dúvida que aquisição das 
fracções autónomas representou uma contrapartida da transferência do prédio rústico para a construtora 
dos andares e não simplesmente a realização de prestação substitutiva de uma dívida emergente do 
contrato, pois, de contrário, a aquisição das fracções ficaria sem contrapartida.

Para efeitos do direito fiscal, a quem interessa fundamentalmente o substracto económico dos 
actos e dos factos, o esquema negocial desenhado pelos contratantes reflecte um sinalagma contratual 
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em que a aquisição dos quatros andares tem como causa objectiva a cedência do terreno e a aquisição 
deste a cedência daqueles.

Assente que a aquisição do terreno teve com contrapartida a cedência dos andares, pelo menos 
do ponto de vista económico -social, aquilo que se impunha à administração tributária, de acordo com 
a jurisprudência do Supremo acima referida, era proceder à avaliação de todos os imóveis permuta-
dos, a fim de verificar se há à data da celebração do contrato havia diferença de valores reveladores 
de capacidade económica capaz de ser tributada. Como o sujeito passivo da sisa é o contratante que 
recebe os bens de valor mais elevado importa que a avaliação de uns e outros seja efectuada na mesma 
altura, pois só assim se poderá determinar qual deles estará sujeito ao pagamento daquele imposto.

Não o fazendo, e limitando -se a liquidar o imposto com base na diferença de valores declara-
dos no contrato para os bens presentes, com exclusão dos bens futuros, há violação das normas da 
regra n.º 8 do § 3º do artigo 19º do Código da Sisa, o que determina a invalidade do acto impugnado.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente 
a impugnação judicial, anulando o acto impugnado.

Custas pela recorrida, nesta e na primeira instância.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Contra -ordenação. Reversão por coimas. Culpa.

Sumário:

 I — O acórdão proferido por este STA, que negou provimento ao recurso jurisdicional 
da sentença que, com fundamento na inconstitucionalidade da norma contida no 
n.º 1 do artigo 8.º do RGIT, julgou procedente a oposição à execução fiscal, deve 
ser reformado em conformidade com o juízo de constitucionalidade formulado pelo 
Tribunal Constitucional, que, em sede de recurso desse acórdão, decidiu julgar 
não inconstitucional aquela norma.

 II — Revogada a sentença, impõe -se ao STA conhecer dos fundamentos de oposição 
que o tribunal a quo tenha deixado de conhecer por força da solução que deu ao 
litígio (artigo 715.º, n.º 1, do CPC, aplicável ao recurso de revista interposto para 
o Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos artigos 749.º, 762.º, 
n.º 1 e 726.º, todos do mesmo Código), a menos que esteja em causa matéria de 
facto.

 III — No artigo 8.º do RGIT não existe qualquer presunção de culpa e, por isso, recai 
sempre sobre a AT a demonstração da culpa pela insuficiência do património 
social (cfr. artigo 342.º, n.º 1, do CC).

 IV — Se a AT nada alegou no despacho de reversão relativamente à culpa do gerente 
pela insuficiência patrimonial para pagar a coima, procede a oposição à execução 
fiscal deduzida pelo revertido com esse fundamento, subsumível à alínea b) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Processo n.º 775/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Aristides Humberto Bixirão Neto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Aristides Humberto Bixirão Neto (adiante Oponente ou Recorrido) deduziu oposição a uma 

execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de uma dívida proveniente de 
coima aplicada em processo de contra -ordenação fiscal, reverteu contra ele por ter sido considerado 
pelo órgão de execução fiscal como responsável subsidiário pela dívida exequenda.

Como fundamentos do pedido de extinção da execução fiscal quanto a ele invocou: falta de 
fundamentação do despacho de reversão; a falta de culpa pela situação de insuficiência patrimonial da 
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sociedade originária devedora; a inconstitucionalidade do art. 7.º -A do Regime Jurídico das Infracções 
Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA), por violação do princípio da intransmissibilidade das penas consa-
grado no art. 30.º da Constituição da República (CRP).

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, considerando que a reversão foi efectuada 
ao abrigo do art. 8.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), julgou a oposição procedente 
com fundamento na inconstitucionalidade material daquela norma, «por ser incompaginável com o 
princípio constitucional da intransmissibilidade das penas, enunciado no art. 30.º, n.º 3, da Constitui-
ção da República Portuguesa» e, bem assim, «inconciliável com a presunção de inocência vigente me 
matéria sancionatória  - artigo 32.º, n.º 2, da CRP».

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com a decisão e dela recorreu para este Supremo Tribu-
nal Administrativo, onde, em 19 de Janeiro de 2011, foi proferido acórdão que negou provimento ao 
recurso e confirmou a sentença recorrida.

1.4 Desse acórdão foi interposto recurso pelo Ministério Público para o Tribunal Constitucional, 
que, por decisão sumária, concedeu provimento ao recurso por entender que não é inconstitucional a 
norma do art. 8.º do RGIT nos termos de um acórdão do Plenário daquele Tribunal, para que remeteu.

1.5 Devolvidos os autos a este Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja reformado o acórdão 
proferido nestes autos de acordo com o juízo de constitucionalidade formulado na referida decisão 
proferida pelo Tribunal Constitucional.

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes adjuntos.
1.7 O Juiz relator notificou a Recorrente e o Recorrido para, querendo, se pronunciarem sobre a 

questão da culpa do Oponente, questão por este também suscitada na petição inicial.
1.8 Decorrido o prazo para aquele efeito, cumpre apreciar e decidir, o que faremos, começando 

por proceder à reforma do acórdão aqui proferido em 19 de Janeiro de 2011 e, depois, apreciando a 
referida questão da culpa do Oponente pela insuficiência patrimonial da sociedade originária devedora 
para responder pela dívida exequenda.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 Na sentença recorrida a matéria de facto foi fixada nos seguintes termos:
«1. A presente execução fiscal corre por dívidas relativas a coimas fiscais e encargos, em que 

foi condenada a sociedade A. Neto e Companhia, Lda., em virtude da falta de entrega do montante 
de Imposto sobre o Valor Acrescentado, relativo aos períodos do último trimestre de 1998 e segundo 
trimestre de 2000.

2. O prazo de pagamento voluntário das coimas terminou, respectivamente, em 27.11.2001 e 
11.6.2002.

3. No dia 10.7.2003, foi Aristides Humberto Bixirão Neto citado para os termos da execução».
2.1.2 Com interesse para a decisão a proferir, entendemos que devem ainda ter -se em conta as 

seguintes ocorrências processuais respeitantes à reversão e que resultam da mera consulta do processo 
de execução fiscal (1):

4. O processo de execução fiscal dito em 1. foi instaurado pela 1.ª repartição de Finanças de Aveiro 
contra a sociedade denominada “A. Neto & C.ªa, Lda” (cfr. fls. 31 a 34);

5. Por despacho do Chefe daquela Repartição, de 11 de Junho de 2003, a execução foi revertida 
contra Aristides Humberto Bixirão Neto (cfr. fls. 38);

6. O despacho de reversão é do seguinte teor:
«1  - Que relativamente à executada, originária devedora, A. Neto e C.ª Lda., contribuinte n.º 500003840 

com sede neste concelho, não são conhecidos quaisquer bens penhoráveis e que das informações oficiais 
carreadas para os autos fica bem patente o exercício por parte de Aristides Humberto Bixirão Neto 
[…] de funções de administração/gerência ao tempo em que a infracção(ões) foi/foram praticada(s).

2  - Que em cumprimento do n.º 4 do artº 23 da Lei Geral Tributária, foi o contribuinte acima men-
cionado, devidamente notificado para, querendo, exercer o direito de audição, o que veio efectivamente 
a acontecer em 30/05/03, não resultando todavia do exercício daquele direito, a existência de novos 
factos para que a sua responsabilidade subsidiária nos presentes autos pudesse ser afastada.

3  - Deste modo, nos termos das disposições combinadas nos artigos 7º -A do Regime Jurídico Inf. 
Fiscais N. Ad. e 153º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, reverter a presente execução 
contra o responsável subsidiário acima identificado, para cobrança da quantia de € 11 074,41 (onze mil 
e setenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), respeitante a dívida(s) resultante(s) da aplicação de 
coimas no(s) processo(s) de contra -ordenação nº.(s) 344/99 e 703/01 e aos anos(s)/período(s) de 98/2T 
e 006T (infracções ao Código do I.V.A.)

4  - Proceda -se à respectiva citação nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 160º n.º 1 do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário e n.º 5 do art. 23º da Lei Geral Tributária, remetendo -se, 
se for esse o caso, a competente carta precatória para aquele fim e termos subsequentes» (cfr. fls. 38).
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2.2 DE DIREITO
2.2.1 REFORMA DO ACÓRDÃO DE fls. 104 A 110
Antes do mais, atento o disposto no art. 80.º, n.ºs 1 e 2 (2), da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (3) 

(Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional), cumpre proceder à re-
forma do acórdão proferido nestes autos por este Supremo Tribunal Administrativo em 19 de Janeiro 
de 2011, a fls. 104 a 110, atenta a decisão proferida pelo Tribunal Constitucional em 19 de Outubro 
de 2011, a fls. 123/124.

Assim, porque o Tribunal Constitucional se pronunciou nestes autos no sentido da não inconsti-
tucionalidade da norma do art. 8.º do RGIT, reforma -se o referido acórdão proferido por este Supremo 
Tribunal Administrativo, que, ao invés de ser no sentido de que o recurso não era merecedor de pro-
vimento e de confirmação da sentença recorrida, passará a ser no sentido do provimento do recurso 
interposto pela Fazenda Pública e consequente revogação da sentença recorrida, que se decidiu pela 
procedência da oposição à execução fiscal com fundamento na inconstitucionalidade do art. 8.º do 
RGIT, norma legal ao abrigo da qual considerou ter sido efectuada a reversão da execução fiscal contra 
o ora Recorrido.

2.2.2 DO CONHECIMENTO DA QUESTÃO DA CULPA DO OPONENTE PELA INSUFI-
CIÊNCIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE ORIGINÁRIA DEVEDORA

Revogada que foi a sentença recorrida, impõe -se agora, em obediência ao disposto no art. 715.º, 
n.º 2, do CPC – norma que é aplicável ao recurso de revista interposto para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo por força do disposto nos artigos 749.º e 762.º, n.º 1 e do preceituado no artigo 726.º, todos 
do CPC (4) –, conhecer das questões que nela foram consideradas prejudicadas pela solução dada à 
questão respeitante ao direito de audição prévia à liquidação, a menos que o julgamento da matéria de 
facto o não permita, caso em que haverá que observar o disposto nos arts. 729.º e 730.º do CPC (5).

Foi em ordem a esse conhecimento que o Juiz relator a quem o processo esteve anteriormente 
distribuído entendeu, em cumprimento do disposto no n.º 3 do art. 715.º do CPC, notificar o Recor-
rente e a Recorrida para, querendo, se pronunciarem, designadamente, sobre a questão da culpa pela 
insuficiência patrimonial da sociedade originária devedora, questão que foi suscitada na petição inicial 
e que não foi apreciada na sentença, em face da solução nesta dada ao litígio.

Apreciando essa questão:
Relativamente à responsabilidade subsidiária prevista no n.º 1 do art. 8.º do RGIT (6), qualquer que 

seja o período a que se refere a gerência, não existe qualquer presunção de culpa (7) e, por isso, recai 
sempre sobre a AT a demonstração da culpa pela insuficiência do património social (de acordo com a 
regra geral da distribuição do ónus da prova – cfr. art. 342.º, n.º 1, do Código Civil).

O que significa que a AT não está dispensada de alegar no despacho de reversão a factualidade 
com vista a integrar a culpa do gerente ou administrador a quem pretende responsabilizar pelo paga-
mento da dívida exequenda.

Ora, no caso sub judice, a AT nada alegou no despacho de reversão relativamente à culpa do ge-
rente pela insuficiência patrimonial para pagar a coima, motivo por que não poderia agora, em sede de 
oposição à execução fiscal, pretender a demonstração dessa culpa, sendo que a dúvida sobre a existência 
desse pressuposto da responsabilidade subsidiária sempre seria valorado contra ela (8).

Assim, há que julgar procedente a oposição à execução fiscal deduzida pelo Revertido também 
com esse fundamento, subsumível à alínea b) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O acórdão proferido por este STA, que negou provimento ao recurso jurisdicional da sentença 

que, com fundamento na inconstitucionalidade da norma contida no n.º 1 do art. 8.º do RGIT, julgou 
procedente a oposição à execução fiscal, deve ser reformado em conformidade com o juízo de consti-
tucionalidade formulado pelo Tribunal Constitucional, que, em sede de recurso desse acórdão, decidiu 
julgar não inconstitucional aquela norma.

II  - Revogada a sentença, impõe -se ao STA conhecer dos fundamentos de oposição que o tribunal 
a quo tenha deixado de conhecer por força da solução que deu ao litígio (art. 715.º, n.º 1, do CPC, apli-
cável ao recurso de revista interposto para o Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos 
arts. 749.º, 762.º, n.º 1 e 726.º, todos do mesmo Código), a menos que esteja em causa matéria de facto.

III  - No art. 8.º do RGIT não existe qualquer presunção de culpa e, por isso, recai sempre sobre a 
AT a demonstração da culpa pela insuficiência do património social (cfr. art. 342.º, n.º 1, do CC).

IV  - Se a AT nada alegou no despacho de reversão relativamente à culpa do gerente pela insufi-
ciência patrimonial para pagar a coima, procede a oposição à execução fiscal deduzida pelo revertido 
com esse fundamento, subsumível à alínea b) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, reformar o acórdão de 19 de Janeiro de 2011 em obediência ao juízo 
de constitucionalidade formulado pelo Tribunal Constitucional nos presentes autos, o que fazemos, 
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decidindo agora: conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar a oposição à exe-
cução fiscal procedente e, em consequência, julgar a execução fiscal extinta quanto ao ora Recorrido.

Sem custas, por a Fazenda Pública delas estar dispensada na legislação aplicável.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Francisco Rothes — (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Note -se que o Supremo Tribunal Administrativo, embora não tenha competência em matéria de facto nos recursos 
que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos 
autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 
h) ao art. 279.º, pág. 369.)

(2) (Diz o art. 80.º nos seus n.ºs 1 e 2:

«1. A decisão do recurso faz caso julgado no processo quanto à questão da inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada.
2. Se o Tribunal Constitucional der provimento ao recurso, ainda que só parcialmente, os autos baixam ao tribunal de 

onde provieram, a fim de que este, consoante for o caso, reforme a decisão ou a mande reformar em conformidade com o 
julgamento sobre a questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade».)

(3) (Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 143/85, de 26 de Novembro, pela Lei n.º 85/89, de 7 de Setembro, pela 
Lei n.º 88/95, de 1 de Setembro, e pela Lei n.º 13 -A/98, de 26 de Fevereiro.)

(4) (No sentido da aplicabilidade da norma do art. 715.º, n.º 2, do CPC, aos recursos interpostos para o Supremo Tribunal 
Administrativo, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 23. e) ao art. 279.º, pág. 366.)

(5) (No sentido da aplicabilidade destas normas nos casos em que o Supremo Tribunal Administrativo tem meros poderes 
de revista, JORGE LOPES DE SOUSA, ibidem.)

(6) (Norma legal que diz:
«1  - Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração 

em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas são 
subsidiariamente responsáveis:

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício do seu cargo ou por 
factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente 
para o seu pagamento;

b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplicar for notificada durante 
o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento».)

(7) (Ao contrário do que sucede relativamente à responsabilidade subsidiária tributária prevista no art. 24.º da LGT, em 
cuja alínea b) do n.º 1 está consagrada uma presunção de culpa relativamente às dívidas tributárias cujo prazo legal de paga-
mento tenha terminado no período do exercício do cargo.)

(8) (Neste sentido, entre outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

De 14 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 64/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 592 a 596, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/46d3dc0d43a922878025770a005609da?OpenDocument;

De 8 de Setembro de 2010, proferido no processo com o n.º 186/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
1 de Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1285 a 1291, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0867f0e42db864b4802577a00033b4dc?OpenDocument.

De 19 de Janeiro de 2011, proferido no processo com o n.º 775/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf) págs. 112 a 116, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0b76436fa5fcddba80257824003a2e81?OpenDocument.) 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Impugnação judicial. IMT. Isenção. artigo 270.º, n.º 2 do CIRE. Transmissão de imóvel 
no âmbito de plano de insolvência.

Sumário:

 I — O n.º 2 do artigo 270.º do CIRE, cuja redacção não é clara no que respeita ao 
âmbito da isenção de IMT aí consignada, deve ser interpretado em conformidade 
com a alínea c) do n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 39/2003, de 22 de Agosto, pois 
que entre dois sentidos da lei, ambos com apoio — pelo menos mínimo — na 
respectiva letra, deve o intérprete optar por aquele que o compatibilize com o 
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texto constitucional (interpretação conforme à Constituição), em detrimento da 
interpretação que o vicie de inconstitucionalidade.

 II — Como tal, deve entender -se estarem isentas de IMT não apenas as vendas da empresa 
ou estabelecimentos desta, enquanto universalidades de bens, mas também as vendas 
de elementos do seu activo, desde que integradas no âmbito de plano de insolvência 
ou de pagamentos ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.

Processo n.º 949/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Dinarte Manuel Faria Miranda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Ponta Delgada, de 21 de Julho de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida por 
Dinarte Manuel Faria Miranda, com os sinais dos autos, contra liquidação de Imposto sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis (IMT), incidente sobre a aquisição de prédio em processo de insolvência, 
no montante de € 2.104,80, anulando -a, apresentando as seguintes conclusões:

I. A douta sentença ora recorrida entendeu por um lado que “cessão” da empresa (ou estabeleci-
mento) mais não é que a sua “venda”;

II. Entendeu ainda que a venda de um imóvel, vendido isoladamente da esfera da empresa ou 
estabelecimento também o benefício da isenção de IMT.

III. Ora, os pressupostos parta o preenchimento dos requisitos que determinam a obtenção do 
benefício de isenção, não foram preenchidos pelo adquirente, uma vez que não adquiri a empresa ou 
estabelecimento.

IV. A venda do imóvel em apreço não está isenta de IMT conforme estipula o artigo 270.º n.º 2 
do CIRE, visto que não se trata de uma transmissão onerosa de bens que integram a universalidade de 
empresa ou estabelecimento vendido, permutados ou cedidos no âmbito do plano de insolvência ou de 
pagamentos ou da liquidação da massa insolvente, mas sim de uma pura e simples transmissão onerosa 
de um bem imóvel, sem qualquer ligação à empresa ou estabelecimento.

V. Pelo que a douta sentença proferida pelo Mmº Juiz a quo fez, a nosso ver, uma incorrecta 
interpretação das normas legais e do ratio legis que a fundamentam, mormente o artigo 270.º n.º 2 do 
CIRE, incorrendo assim em erro de julgamento, devendo, por esse motivo, ser revogado, com as legais 
consequências.

Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de Vª Exª, deverá o presente recurso ser 
julgado procedente anulando -se a douta decisão em apreço, com as legais consequências.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se beneficia da isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Bens 

Imóveis (IMT) prevista no artigo 270.º n.º 2 do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(CIRE) a aquisição, em fase de liquidação de activos em processo de insolvência, de um bem imóvel 
que integrara o património da empresa insolvente.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada objecto de recurso foram dados 

como provados os seguintes factos (que vão por nós numerados):
1 – No âmbito do processo de insolvência n.º 2096/08.8TBPDL, a correr no 5º Juízo do Tribunal 

Judicial da Comarca de Ponta Delgada, o impugnante comprou, em fase de liquidação do activo, o 
prédio inscrito sob o artº 379 da matriz predial urbana da freguesia de São Sebastião, Ponta Delgada.

2 – Requereu isenção de imposto municipal sobre transacções (sic), o que foi indeferido, por 
despacho proferido a 21 de Fevereiro de 2011.

3 – A liquidação impugnada é relativa a essa aquisição e foi efectuada em obediência a esse 
despacho.

6 – Apreciando
6.1 Da isenção de IMT prevista no artigo 270.º n.º 2 do CIRE
A sentença recorrida, a fls. 70 a 73 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida pelo ora 

recorrido contra liquidação de IMT incidente sobre aquisição de prédio em processo de insolvência, 
anulando o acto de liquidação impugnado, por ter considerado que tal aquisição está abrangida na norma 
de isenção constante do n.º 2 do artigo 270.º do CIRE.
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Para assim decidir, considerou o tribunal “a quo” que, embora a redacção do preceito seja ambígua, 
propiciando a interpretação de que tanto a “venda” como a “permuta”, conjuntamente com a “cessão”, 
estejam reportadas à empresa ou a estabelecimentos desta, tal interpretação deve ser postergada sob 
pena de se concluir que a ser assim, haveria uma tautologia inexplicável, pois a “cessão” da empresa 
(ou do estabelecimento) mais não é do que a sua “venda”, julgando, pois, que a única interpretação 
plausível do referido preceito é a que o entende como reportando a isenção aos actos de venda e per-
muta dos próprios imóveis, incluindo os actos abrangidos pela cessão da empresa ou de estabeleci-
mentos desta, sendo que esta interpretação é também aquela para que aponta a interpretação histórica 
do preceito, pois que no correspondente preceito do CPEREF, que o CIRE substituiu, o artigo 121.º, 
isentava da sisa as transmissões de imóveis, integradas em qualquer providência, que decorressem «da 
autonomização jurídica de estabelecimentos comerciais ou industriais, da venda, permuta ou cessão 
de elementos do activo da empresa»  - ver a alínea c) do seu n.º 2. Sendo que, no n.º 49 do Preâmbulo 
do DL n.º 132/93, de 23 de Abril, que aprovou o CIRE e revogou o CPEREF, se fez questão de frisar 
expressamente que se “mantêm, no essencial, os regimes existentes no CPEREF quanto à isenção de 
emolumentos e benefícios fiscais” (cfr. sentença recorrida a fls. 72 e 73 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por 
interpretação das normas legais e do ratio legis que a fundamentam, mormente o artigo 270.º n.º 2 do 
CIRE, alegando que os pressupostos para o preenchimento dos requisitos que determinam a obtenção 
do benefício de isenção, não foram preenchidos pelo adquirente, uma vez que não adquiri(u) a empresa 
ou estabelecimento, antes a venda do imóvel em apreço não está isenta de IMT conforme estipula o 
artigo 270.º n.º 2 do CIRE, visto que não se trata de uma transmissão onerosa de bens que integram a 
universalidade de empresa ou estabelecimento vendido, permutados ou cedidos no âmbito do plano de 
insolvência ou de pagamentos ou da liquidação da massa insolvente, mas sim de uma pura e simples 
transmissão onerosa de um bem imóvel, sem qualquer ligação à empresa ou estabelecimento (cfr. as 
conclusões III a V das suas alegações de recurso).

A questão que importa, pois, decidir é a de saber se a aquisição de um imóvel em fase de liqui-
dação do activo no âmbito de processo de insolvência (cfr. o n.º 1 do probatório fixado) beneficia 
de isenção de IMT, ex vi do disposto no n.º 2 do artigo 270.º do CIRE, como decidido, ou se apenas 
beneficia dessa isenção, nos termos daquele artigo, a aquisição da empresa ou de estabelecimentos 
desta, como alegado.

Vejamos.
Em matéria de isenções de IMT, dispõe o CIRE nos seguintes termos:
Artigo 270.º
Benefício relativo ao imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis
1  - Estão isentas de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as seguintes 

transmissões de bens imóveis, integradas em qualquer plano de insolvência ou de pagamentos:
a) As que se destinem à constituição de nova sociedade ou sociedades e à realização do seu capital;
b) As que se destinem à realização do aumento do capital da sociedade devedora; 
c) As que decorram da dação em cumprimento de bens da empresa e da cessão de bens aos credores.
2  - Estão igualmente isentos de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis os 

actos de venda, permuta ou cessão da empresa ou de estabelecimentos desta integrados no âmbito de 
plano de insolvência ou de pagamentos ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.

Em causa nos presentes autos está a interpretação do n.º 2 do artigo 270.º do CIRE, havendo que 
decidir se a norma deve ser interpretada no sentido em que quer a venda, quer a permuta, quer a cessão, 
ainda que integrados no âmbito de plano de insolvência ou de pagamentos ou praticados no âmbito da 
liquidação da massa insolvente, para que isentas de IMT terão de ter por objecto necessário a empresa 
ou estabelecimento desta, ou se, como decidido, a referência à empresa ou estabelecimentos desta 
se refere apenas à cessão, estando compreendidos no âmbito da isenção de IMT também as vendas e 
permutas de imóveis integrados no âmbito de plano de insolvência ou de pagamentos ou praticados 
no âmbito da liquidação da massa insolvente.

Em face da letra da lei, quer uma, quer outra das interpretações são defensáveis, afigurando -se, 
contudo, gramaticalmente mais correcta a sustentada pela Administração tributária, pois que os verbos 
“vender”, “permutar” e “ceder” são todos eles verbos transitivos, daí que na frase a referência à “em-
presa ou estabelecimentos desta” surgisse como complemento directo de todos três.

Esta interpretação, choca, contudo  - como bem observado na sentença recorrida –, com aquilo 
que o legislador consignou no n.º 49 do preâmbulo do CIRE no que respeita aos benefícios fiscais, 
onde se afirma que: «mantêm -se, no essencial, os regimes existentes no CPEREF quanto à isenção de 
emolumentos e benefícios fiscais», sendo certo que a alínea c) do n.º 2 do artigo 121.º do CPEREF 
isentava de imposto municipal de sisa as transmissões de bens imóveis integradas em qualquer das 
providências de recuperação da empresa que decorram, designadamente, da venda, permuta ou cessão 
de elementos do activo da empresa. E choca, também – como bem observado pelo Ministério Público 
em 1.ª instância (cfr. o parecer de fls. 66 a 68 dos autos)  -, com o sentido e extensão da autorização 
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legislativa concedida ao Governo ao abrigo da qual foi aprovado o CIRE, fixado nos artigos 2.º e se-
guintes da Lei n.º39/2003, de 22 de Agosto, pois que, no que se refere às isenções de imposto municipal 
de sisa (hoje IMT), dispunha o n.º 3 do artigo 9.º daquela lei de autorização legislativa que: «Fica, 
finalmente, o Governo autorizado a isentar de imposto municipal de sisa as seguintes transmissões de 
bens imóveis, integradas em qualquer plano de insolvência ou de pagamentos ou realizadas no âmbito 
da liquidação da massa insolvente: c) (…) da venda, permuta ou cessão da empresa, estabelecimento 
ou elementos dos seus activos (…)».

Pode, é certo, defender -se que, na perspectiva do legislador do CIRE, as diferenças quanto ao 
âmbito da isenção de IMT relativamente à que existia no CPEREF para a SISA não se afiguraram como 
essenciais, daí que não lhes haja feito qualquer referência particular. É que, designadamente em maté-
ria fiscal, nem sempre o preâmbulo dos diplomas espelha com rigor o respectivo conteúdo, não sendo 
sequer inédito que incluam menções que o articulado da lei infirma (cfr. no que respeita à SISA/IMT 
o Acórdão deste Supremo Tribunal de 3 de Novembro de 2010, rec. n.º 499/10).

E pode, também, defender -se que na concretização da autorização legislativa para aprovação 
do CIRE, na matéria que nos ocupa, o Executivo decidiu ser mais parcimonioso que a Assembleia da 
República quanto à concessão de isenção de IMT, decidindo excluir essa isenção nos casos de venda, 
permuta ou cessão de elementos dos seus activos, concedendo -a apenas nos casos de venda, permuta 
ou cessão da empresa ou seu estabelecimento. Se assim foi, contudo, não teria respeitado o sentido e 
extensão da autorização legislativa que lhe foi concedida, tendo legislado em matéria reservada à As-
sembleia da República (cfr. o n.º 2 do artigo 103.º e a alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição) 
em desrespeito da credencial parlamentar que lhe foi conferida.

Como é sabido, entre dois sentidos da lei, ambos com apoio  - pelo menos mínimo  - na res-
pectiva letra, deve o intérprete optar por aquele que o compatibilize com o texto constitucional 
(interpretação conforme à Constituição), em detrimento da interpretação que o vicie de incons-
titucionalidade.

É por essa razão fundamentalmente que se entende que a decisão recorrida não merece censura, 
pois que sendo embora duvidoso que o legislador ordinário do CIRE tenha pretendido conferir à 
isenção de IMT prevista no n.º 2 do seu artigo 270.º o mesmo âmbito que tinha a anterior isenção de 
SISA prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 121.º do CPEREF, a opção do sentido da sua restrição 
não lhe era consentida, pois que em matéria de benefícios fiscais legisla em domínio reservado à 
Assembleia da República, havendo que respeitar os limites que esta lhe fixe, designadamente os 
respeitantes ao sentido e extensão da autorização (cfr. o n.º 2 do artigo 165.º da Constituição da 
República).

Pelo exposto se conclui que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Processo n.º 953/11 -30.
Recorrente: Luís Manuel dos Santos Venâncio.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO

1. Luís Manuel dos Santos Venâncio, recorrente nos autos, notificado do acórdão proferido nos 
autos em 28/3/2012, vem requerer a respectiva aclaração, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art. 669º e 
do art. 732º, ambos do CPC.

2. Alega, em síntese, o seguinte:
«O recorrente tem e teve presente o douto Acórdão n.º 0845/10, proferido em 09 de Fevereiro de 

2011, no qual foi relator o mesmo Exmo. Conselheiro que foi igualmente Relator no Recurso n.º 953/11 
de cujo douto Acórdão se requer agora Aclaração.
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Assim, o que se pretendeu nas Conclusões deste Recurso foi “a anulação do ato administrativo 
que ordenou a reversão contra o recorrente, seja por falta ou insuficiência de fundamentação, seja por 
desvio de poder”.

Salvo o devido respeito ou melhor opinião, o que se afirmou consubstancia (sem pretensão de 
desvio semântico) o facto de o Recorrente se considerar parte ilegítima na referida Reversão.

Ora acontece que, atento o anteriormente referido relativamente ao Acórdão 0845/10 expressa-
mente afirma no Sumário:

“I  - A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º l do 
art. 204º do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com o 
respetivo título e não com a incidência do tributo.

II  - A alegação substanciada em erro sobre os pressupostos de facto e de Direito (por errada 
interpretação e aplicação das normas de incidência subjetiva do imposto) é alegação determinante de 
anulabilidade do ato tributário e fundamento de impugnação judicial”.

Este entendimento do Exmo. Relator neste Acórdão é partilhado pelos Acórdãos referidos no 
respectivo Recurso, e já referenciados, pelo que escapa ao entendimento do Recorrente, atento o facto 
que “cada caso é um caso”, a razão pela qual, liminarmente, quer o Tribunal de 1ª instância, quer esse 
STA, se recusam a conhecer os fundamentos com a conclusão do Douto Acórdão a final, independen-
temente desse STA dar, ou não, provimento às razões invocadas pelo Recorrente, nomeadamente a 
referida anulabilidade.»

3. Notificada, a recorrida nada disse.
4. Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência.
FUNDAMENTOS
5. Nos termos do disposto no artigo 669º do CPC (aqui aplicável por força do disposto nos arts. 716º, 

749º e 762º do CPC e do art. 281º do CPPT), podem as partes requerer ao tribunal que proferiu a sen-
tença, «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

Ora, sobre o significado destes «vícios de conteúdo» da decisão (cfr. Castro Mendes, Direito 
Processual Civil, III, Edição da AAFDUL, Lisboa, 1980), refere o Professor Alberto dos Reis (Código 
de Processo Civil Anotado, Volume V, pág. 151, que «A sentença é obscura quando contém algum 
passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações 
diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita -se entre dois sentidos dife-
rentes e porventura opostos. É evidente que em última análise, a ambiguidade é uma forma especial 
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações diversas, não 
se sabe ao certo, qual o pensamento do juiz», sendo que «A forma como a alínea a) do artigo 669º se 
encontra redigida («alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha»,) deixa claramente trans-
parecer a ideia de que a aclaração pode ser requerida, tanto a propósito da decisão, como dos seus 
fundamentos (que também constituem parte integrante da sentença)» (Antunes Varela, José Manuel 
Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ª Edição, revista e actualizada, Coimbra, 1985, 
pags. 693 e 694).

No caso presente, o Reclamante formula o pedido de aclaração porque, no seu entender, o acór-
dão não esclarece «a razão pela qual, liminarmente, quer o Tribunal de 1ª instância, quer esse STA, se 
recusam a conhecer os fundamentos com a conclusão do Douto Acórdão a final, independentemente 
desse STA dar, ou não, provimento às razões invocadas pelo Recorrente, nomeadamente a referida 
anulabilidade», sendo que no acórdão proferido em 9/2/2011, no rec. n.º 0845/10, se considerou que 
«A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º l do art. 204º 
do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com o res-
pectivo título e não com a incidência do tributo» e que «A alegação substanciada em erro sobre os 
pressupostos de facto e de Direito (por errada interpretação e aplicação das normas de incidência 
subjectiva do imposto) é alegação determinante de anulabilidade do ato tributário e fundamento de 
impugnação judicial».

5. Ora, esta não é, manifestamente, uma alegação de obscuridade ou ambiguidade contida no 
acórdão ora reclamado.

Aliás, dele decorre, perceptivelmente a nosso ver, que ali se entendeu que o recurso não poderá 
proceder, além do mais, porque,

I) tendo o ali recorrente alegado erro de julgamento por parte da sentença recorrida, na parte em 
que esta conclui que não cabe conhecer, em sede da presente impugnação, (i) quer das questões ati-
nentes aos vícios do acto de reversão; (ii) quer da questão relativa à falta de notificação da liquidação 
do tributo “no prazo” de caducidade, por se tratar de questões que só poderiam ter sido suscitadas em 
sede de processo de oposição à execução fiscal; (iii) quer da matéria suscitada quanto aos processos 
pendentes ou já decididos referidos na p.i., por tal matéria estar prejudicada; (iv) quer da questão da 
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alegada dualidade de critérios da AT relativamente ao ano de 2002 e aos anos seguintes (2003 a 2005); 
(v) quer da questão atinente à anulação, pela AT, do despacho de reversão e declaração de caducidade 
do direito à liquidação de IRC de 2002, por despacho de 13/5/2009,

II) mas formulando, contudo, na impugnação, e por um lado, os pedidos ali especificados, ou 
seja,

[«A) Considerar que os despachos que ordenaram a reversão são anuláveis, nos termos dos 
art.º 135º, porque erráticos na forma de procedimento e sem fundamentação (Art.º 124.º CPTA) ― atento 
o ocorrido relativamente ao ano de 2002 ― designando um revertido que não o deveria ser, pois tinha 
“ab initio” condições legais para ser citado como responsável principal, e não foi nunca citado nessa 
qualidade.

Ou em alternativa, caso assim não se entenda,
B) Que a citação por reversão, foi extemporânea por ter já precludido o prazo para a realizar 

com eficácia legal a liquidação referente a IRC, ano de 2003, (Art.º45, n.º 2, LGT) decretando -se, em 
consequência a declaração de caducidade do direito de liquidar»]

III) e substanciando, por outro lado, a factualidade integradora destes pedidos, na alegação de que 
as citações das reversões são ilegais, quer porque o despacho de reversão não indica nem fundamenta a 
razão pela qual a AT decidiu, no que se refere ao IRC dos anos de 2003, 2004 e 2005, aqui em questão, 
de modo diferente do que havia decidido quanto ao IRC do ano de 2002, quer porque ele (impugnante) 
nunca foi citado de qualquer reversão,

IV) então, atendendo a todas estas circunstâncias, e porque a impugnação e a oposição têm campos 
de aplicação distintos,

no presente caso, quer porque os pedidos de que se considere que «os despachos que ordenaram 
a reversão são anuláveis, nos termos dos art.º 135º, porque erráticos na forma de procedimento e 
sem fundamentação (Art.º 124.º CPTA)» ou de que, em alternativa, se considere «Que a citação 
por reversão, foi extemporânea», quer porque as próprias causas de pedir que os suportam [e se 
traduzem na falta de indicação nos despachos de reversão das razões dessa reversão, dos moti-
vos pelos quais a AT decidiu, no que se refere ao IRC dos anos de 2003, 2004 e 2005, de modo 
diferente do que havia decidido quanto ao IRC do ano de 2002, e, ainda, na alegação de que ele 
(impugnante) nunca foi citado de qualquer reversão], «encontram o meio processual adequado 
para serem conhecidos na oposição à execução fiscal e não em sede de impugnação judicial (artigo 
204º n.º 1, alínea b) e i) do CPPT)» (cfr. citado acórdão, de 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09), não 
podia a sentença recorrida tê -los apreciado em sede do presente meio processual utilizado pelo 
recorrente: a impugnação.

6. Assim, por um lado, o acórdão explicita claramente que atendendo aos pedidos feitos na im-
pugnação e às causas de pedir que substanciam esses pedidos, a sentença não poderia tê -los apreciado 
nesta sede de impugnação, por se tratar de pedidos e causas de pedir a que cabe o meio processual da 
oposição à execução fiscal.

7. Mas, por outro lado, também se constata, desde logo, que estamos, no caso presente, 
perante situação diferente da versada no acórdão de 9/2/2011, no rec. n.º 0845/10 referido pelo 
reclamante, no qual se entendeu que, era admissível a forma do processo de impugnação dado que 
o respectivo impugnante alegara «factos fundando o entendimento de que o seu irmão … era o 
sujeito passivo real da relação jurídica tributária de onde emergiu a liquidação adicional» e, con-
sequentemente, formulara o pedido de «anulação dos actos tributários, por serem ilegais, uma vez 
que não é o real sujeito passivo da relação jurídica tributária em causa.» Ou seja, entendeu -se que 
esta alegação «configura erro sobre os pressupostos de facto e de direito (por errada interpretação 
e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) determinante da anulabilidade do 
acto tributário e fundamento irrecusável de impugnação judicial, não relevando para a apreciação 
da correcção da forma de processo utilizada a questão da eventual procedência ou improcedência 
da impugnação.»

8. Em suma, porque, por um lado, não vemos que haja no acórdão qualquer ambiguidade ou obs-
curidade que possa ser aclarada, nem encontramos nele qualquer excerto cujo sentido seja ininteligível 
ou se preste a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos, sendo que o 
pedido de aclaração formulado extravasa, até, o âmbito da aclaração (art. 669º do CPC) é de indeferir 
a reclamação.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em indeferir a reclamação.
Custas pelo Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 1 UC.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Del-
gado. 
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 Acórdão de 30 de Maio de 2012.

Assunto:

Imposto municipal sobre imóveis. Prédios rústicos e prédios urbanos. Pedreira

Sumário:

A mera não afectação ou não destinação normal de um prédio rústico, situado fora 
de aglomerado urbano, a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não 
basta, só por si, para «desclassificar» o prédio como rústico e classificá -lo como 
urbano, antes se exigindo que, nos casos em que não tenha tal afectação, o prédio 
não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório.

Processo n.º 1109/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Agrepor Agregados — Extracção de Inertes, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Agrepor Agregados – Extracção de 
Inertes, S.A., relativamente à avaliação dos prédios inscritos na matriz urbana da Freguesia de Perozelo, 
Concelho de Penafiel sob os artigos 734º e 735º e sob o artº 1409º da Freguesia de Cabeça Santa, no 
valor patrimonial tributário, respectivamente, de 175.840,00 euros, 180.900,00 euros e 240.780,00 euros.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vêm impugnados os actos de avaliação dos prédios urbanos, artigos 1409, da matriz predial 

urbana da freguesia de Cabeça Santa, e arts. 734 e 735, inscritos na matriz predial urbana da freguesia 
de Perozelo, que se encontram a ser explorados industrialmente como pedreiras.

B. É fundamento da impugnação, tempestivamente apresentada, o entendimento de que os imó-
veis a que dizem respeito as avaliações devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos 
termos do art. 3º, n.º 3, alínea b) do Código do IMI – CIMI, e não como urbanos, nos termos do art. 6º, 
Nº1, alínea d), do mesmo Código, ainda que se encontrem a ser explorados como pedreiras.

C. Na douta sentença de que se recorre julgou -se a presente impugnação procedente, aderindo às 
alegações e ao Parecer junto pela Impugnante, considerando que os prédios em causa devem considerar-
-se prédios rústicos.

D. Com o assim decidido, não se conforma a Fazenda Pública, existindo erro na aplicação das 
normas legais aos factos, e lapso quanto se refere a anulação de liquidações, quando o que está em 
causa é a classificação dos prédios acima identificados e respectivas avaliações.

E. No âmbito do IMI, a classificação dos prédios obedece a critérios próprios, concordantes com 
a noção que já lhes era dada pelo Código da Contribuição Autárquica (CCA), os quais são, no entanto, 
diferentes do conceito civilista, previsto no art. 204º do Código Civil.

F. No que respeita ao conceito fiscal de prédio diga -se em súmula que o art. 2º do CIMI constitui 
um exemplo da ressalva da parte final do n.º 2 do art. 11º da LGT, que admite a interpretação de certos 
conceitos jurídicos seja feita afastando -se do sentido usual que têm em outros ramos de direito.

G. Desde logo, para os prédios, serem classificados como rústicos relevam a localização e o 
destino económico.

H. Como se refere no próprio preâmbulo do CIMI, “nos prédios rústicos, continua a considerar-
-se como base para a tributação o seu potencial rendimento produtivo”.

I. Quanto à localização, releva a situação fora ou dentro de um aglomerado urbano.
J. Quanto ao destino económico, não sendo de classificar como terrenos para construção, nos 

termos do n.º 3 do art. 6º do CIMI, ou têm uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, não 
tendo nenhuma utilização agrícola, não se encontram construídos ou apenas dispõem de edifícios ou 
construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

K. Pelo disposto em todo o art. 3º do CIMI, para serem rústicos os prédios ou têm uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas, concreta ou não geram qualquer outro rendimento, isto é, ou têm 
aptidão para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de 
quaisquer outros rendimentos.
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L. O n.º 2 do referido art. 3º refere, inclusive, que, estando situados dentro de aglomerado urbano, 
só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente aprovada não puderem ter utilização 
geradora de quaisquer rendimentos – doutro modo, são urbanos.

M. Quer -se dizer: sempre que o art. 3º do CIMI se refere a alguma actividade económica para 
classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela deve ser geradora de rendimentos 
agrícolas, silvícolas ou de pecuária tal como considerados em IRS.

N. Não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados 
fora de aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção só poderão ser 
classificados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, dispuse-
rem apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido 
valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade económica.

O. Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, 
serão classificados como urbanos (campo de golfe, parque de campismo, campo de jogos, exploração 
de pedreiras, exploração de parqueamento automóvel, ciclovias, etc.)

P. Se se sufragasse o entendimento da impugnante, qualquer que fosse a actividade económica 
que se exercesse num prédio rústico situado fora de um aglomerado urbano tal não determinaria a sua 
classificação como prédio urbano, seria sempre um prédio rústico.

Q. Esse entendimento levaria à constatação de que, fora dos aglomerados urbanos, só seriam 
prédios urbanos os que tivessem, construção de edifícios habitacionais, comerciais, industriais ou 
serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivesse autonomia económica ou fossem de 
reduzido valor,

R. Manifestamente não é esse o sentido e alcance da lei, considerada no conjunto de normas 
vertidas no art. 3º do CIMI, que delimita o conceito de prédio rústico.

S. Do teor do art. 6º, retira -se que enquanto os nºs. 2 e 3 indicam as realidades a considerar prédios 
urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para construção, o n.º 4 
afirma que aceita na categoria Outros as realidades nele exemplificadas, e dá espaço a que outras se 
subsumam à sua previsão.

T. Temos por mais acertada, com todo o respeito devido por diferente opinião, a tese de que se 
mostra como essencial o destino económico do bem,

U. sendo que, as conclusões retiradas pela impugnante apenas o podem ser, na circunstância de o 
prédio não estar efectivamente afecto a uma actividade económica diferente da agrícola (quando não 
tem qualquer utilização geradora de rendimentos).

V. O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

W. A tributação almeja a realização de outros fins e o cumprimento de diferentes objectivos que 
não os da exclusiva satisfação das necessidades financeiras do Estado, nos termos consagrados ao nível 
da lei fundamental, reafirmados na Lei Geral Tributária e repercutidos no regime legal de tributação do 
património, designadamente na classificação dos prédios e respectiva tributação.

X. Desta formar o disposto nos art. 103º, n.º 1 e 104º, n.º 3 da CRP, art. 4º, n.º 1 e art. 5º da LGT, 
legitima e justifica a diferença de regras na tributação do património quanto a prédios rústicos e urbanos,

Y. sendo manifesto que se pretendeu aplicar as regras de tributação e avaliação dos prédios rústicos, 
apenas àqueles que reúnem determinado tipo de características susceptíveis de os confinar à obtenção 
de rendimentos agrícolas ou à não obtenção de outros quaisquer rendimentos.

Z. Não se justifica a aplicação das regras de determinação do valor patrimonial e da tributação 
aplicada aos rústicos, a prédios cuja utilização esteja afecta a outra actividade que seja geradora de rendi-
mentos nessa outra qualquer actividade económica, como é o caso da indústria de exploração de pedreiras.

AA. E naqueles prédios desenvolve -se efectivamente uma actividade industrial de extracção de 
pedras, destinadas a fins comerciais e industriais, geradora de rendimento sem qualquer ligação com 
rendimentos agrícolas.

BB. Sendo também verdade que as licenças de estabelecimento de pedreira da recorrente concedida 
de acordo com o estabelecido nos diplomas, de licenciamento das pedreiras, bem como a sua revogação 
e a fiscalização do seu funcionamento compete às DRME no âmbito do Ministério da Economia, e não 
do Ministério da Agricultura sendo aquele Ministério que superintende na actividade em causa e não 
este. (cfr. artigos 2º, 9º, 18º, 29º e 46º do Decreto -Lei n.º 89/90 e 8º, 12º e 13º do Decreto -Lei n.º 109/91).

CC. Em tais prédios não se produz, nem pode produzir -se qualquer actividade agrícola, silvícola 
ou pecuária, não têm qualquer aptidão agrícola, nem têm, nem podem ter actividade geradora de ren-
dimentos agrícolas.

DD. A douta sentença de que se recorre fez assim errada aplicação no caso concreto, das disposições 
legais vigentes à realidade dos prédios em causa, nomeadamente na aplicação dos arts. 3º e 6º, n.º 1 
alínea d) do CIMI, pelo que deve ser revogada, sendo de manter os actos administrativos de avaliação 
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dos prédios urbanos, impugnados neste autos, (1ª avaliação) determinantes do valor patrimonial dos 
prédios urbanos em causa.

Termina pedindo a revogação da sentença e que a impugnação seja julgada improcedente.
1.3. Contra -alegou a recorrida, formulando, a final, as conclusões seguintes:
i. A Recorrida deduziu a presente acção de impugnação judicial contra os actos de avaliação, como 

urbanos, dos prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Cabeça Santa sob o artigo P -1409 
e da freguesia de Perozelo sob os artigos P -734 e P -735;

ii. O presente recurso foi, assim, interposto no âmbito desse processo de impugnação judicial, que 
correu os seus termos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel sob o número de processo 
741/10.4BEPNF;

iii. Com efeito, interpôs a Fazenda Pública, ora Recorrente, recurso da douta Sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em 7 de Setembro de 2011, que julgou totalmente 
procedente a impugnação judicial apresentada pela Recorrida e, em consequência, declarou ilegais os 
actos tributários de avaliação, como urbanos, dos prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia 
de Cabeça Santa sob o artigo P -1409 e da freguesia de Perozelo sob os artigos P -734 e P -735, corpori-
zados nas fichas de avaliação nºs. 003211701, 003211702 e 003211703, respectivamente, notificadas 
à ora Recorrida por Ofícios nºs. 6941464, 6944595 e 6944596, determinando, consequentemente, a 
sua anulação;

iv. Concretizando, entendeu o Tribunal a quo que “(...) os imóveis a que dizem respeito as avalia-
ções em causa devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos termos do art. 3º (...) do 
Código do IMI – CIMI e não como urbanos (…)”, pelo que “(...) nada obsta, de acordo com a referida 
disposição legal, que os prédios sub judice; propriedade da ora Impugnante, sejam classificados como 
rústicos, pois os mesmos preenchem os normativos em causa (não se encontram em aglomerados ur-
banos, não são terrenos para construção e não têm qualquer construção)”;

v. Não obstante, a Ilustre Representante da Fazenda Pública invoca, nas respectivas alegações de 
recurso, que a indicada Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel padece de 
“uma errada aplicação no caso concreto, das disposições legais vigentes à realidade dos prédios em 
causa, nomeadamente na aplicação dos art. 3º e 6º, n.º 1 alínea d) do CIMI, pelo que deve ser revogada, 
sendo de manter os actos administrativos de avaliação dos prédios urbanos, impugnados nestes autos 
(1ª avaliação) determinantes do valor patrimonial dos prédios urbanos em causa (...)”;

vi. Todavia, ficou aqui devidamente comprovado que as razões esgrimidas pela Recorrente carecem 
de total fundamento, devendo, nessa medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob resposta, 
sendo, ao invés, de confirmar a douta Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel nos seus exactos termos;

vii. Desde logo na medida em que, em face da delimitação positiva do conceito fiscal de prédio 
rústico, a classificação dos prédios como urbanos (artigos 4º e 6º do Código do IMI) e mistos (artigo 
5º do mesmo diploma legal) assume natureza meramente residual. Por outras palavras, são os próprios 
prédios urbanos que, enquanto categoria, são residuais face aos prédios rústicos. O que significa que 
só são classificados como tal os prédios que, de acordo com os critérios constantes da lei, não sejam 
susceptíveis de ser classificados como rústicos, sem prejuízo do disposto quanto aos prédios mistos;

viii. Assim, só se um prédio não for classificado como rústico é que (residualmente) se classifica 
como urbano; e só se um prédio urbano não for enquadrado numa das sub -categorias (i) habitacional, 
(ii) comercial, industrial ou serviços ou (iii) terreno para construção, é que terá o enquadramento  - du-
plamente residual  - de (iv) outro prédio urbano;

ix. Tendo presente o exposto, são considerados como prédios rústicos os terrenos que (i) se situem 
fora de um aglomerado urbano; (ii) que não sejam de classificar como terrenos para construção; e que 
(iii) tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, caso não tenham 
essa afectação, que não se encontrem construídos ou tenham construções de carácter acessório;

x. Não é, assim, estabelecido como requisito essencial para a qualificação e classificação de um 
prédio como rústico, que o mesmo seja afecto a uma actividade geradora de rendimento agrícola; antes é 
estipulado que se verifique, alternadamente, esta condição – prédios afectos ao rendimento agrícola – ou, 
caso tal não aconteça, que não tenham qualquer construção;

xi. Conclui -se, pois, que nada obsta a que os prédios sub judice, propriedade da ora Recorrida, 
sejam classificados como rústicos, pois os mesmos cumprem todos os requisitos de que a lei faz depender 
a sua classificação, pela positiva, como prédios rústicos (não se encontram em aglomerados urbanos, 
não são terrenos para construção e não têm qualquer construção);

xii. Com efeito, tratam -se de prédios (i) situados fora de um aglomerado urbano, (ii) que não são 
classificados como terrenos para construção, (iii) que não têm como destino normal uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas (tal como definidos no Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares  - IRS) e que (iv) dispõem apenas de construções de carácter acessório sem 
autonomia económica;
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xiii. Termos em que os prédios em causa são prédios rústicos, nos termos em que tais prédios são 
classificados pela alínea b), do n.º 1, do artigo 3º do Código do IMI;

xiv. Acresce que, a Administração Fiscal errou, ainda, na qualificação da categoria em que se en-
quadram esses prédios, por o próprio artigo 6º, n.º 4 do Código do IMI (que vem esclarecer a amplitude 
da previsão da alínea d) referente a classificação residual destes tais “outros” prédios) vir estipular que 
apenas se enquadram nesta previsão os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, que não 
sejam terrenos para construção, nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2, do artigo 3º do 
Código do IMI;

xv. Termos em que, quer por aplicação directa do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 3º, quer 
por aplicação, a contrario, do referido no n.º 4, do artigo 6º, ambos do Código do IMI, a conclusão terá 
que ser, necessariamente a mesma: os prédios da Recorrida, ora sob sindicância, são prédios rústicos, 
ao abrigo do disposto no Código do IMI;

xvi. Adicionalmente, verifica -se que os conceitos adoptados pela Lei Fiscal em relação à definição 
de prédios urbanos e rústicos não foram afastados dos conceitos do CC, o que resulta quer da interpre-
tação dos artigos 2º a 6º do Código do IMI, quer da interpretação do artigo 8º do Código do IRS, que 
reproduz a definição civilística de prédio rústico e urbano;

xvii. No mais, são considerados prédios rústicos os prédios que não têm qualquer edificação ou 
construção (ou que não tenham qualquer possibilidade de os ter) e prédios urbanos os restantes, tendo 
o intérprete o ónus de prova de que assim não seja;

xviii. No caso das pedreiras e saibreiras – apesar de não ter sido feita qualquer prova de que as 
mesmas deveriam ter um tratamento excepcional em relação aos conceitos delimitados pelo CC – tal 
tratamento não teria qualquer justificação em termos de direito fiscal, por estas pedreiras e saibrei-
ras – ou, no limite, as pedreiras dos prédios objecto do presente recurso – serem terrenos sem qualquer 
edificação ou construção, cujo rendimento é aferido pela extracção de minerais do próprio solo, não 
tendo estes prédios sofrido qualquer intervenção humana para gerar este aproveitamento económico, 
incluindo uma exploração das propriedades naturais dos terrenos, tal como é o caso das salinas, que 
também são considerados prédios rústicos para efeitos fiscais;

xix. O facto de esta actividade ser uma actividade comercial e industrial, e não uma actividade 
agrícola, não poderá influir como critério para que os prédios em causa sejam considerados urbanos e não 
rústicos, por o rendimento dos prédios não dever ser considerado como critério para proceder à sua clas-
sificação em termos de IMI, que deverá tributar o valor patrimonial dos prédios e não o seu rendimento;

xx. Nestes termos, não há qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas 
como prédios urbanos, quer em termos civilísticos – onde a sua classificação tem necessariamente de 
ser como prédio rústico – quer em termos de lei tributária, não tendo a Circular procedido a qualquer 
justificação para que prédios com esta actividade (de pedreira) devam ser classificados como urbanos 
(a menos que tal Circular se aplique apenas às pedreiras e saibreiras situadas dentro dos aglomerados 
urbanos, o que se admite);

xxi. São, deste modo, ilegais os actos tributários de avaliação dos valores patrimoniais tributários 
dos prédios anteriormente identificados controvertidos nos presentes autos, com recurso às normas 
aplicáveis à avaliação de prédios urbanos;

xxii. Por fim, importa referir que da leitura dos artigos 13º, n.º 3, alínea a) e 37º do Código do 
IMI decorre que a Administração Fiscal só pode promover uma nova inscrição matricial verificada uma 
das situações contemplada no n.º 1 do referido artigo 13º, maxime a conclusão de obras de edificação, 
mudança de proprietário ou, em geral, ter ocorrido “um evento susceptível de determinar uma alteração 
da classificação de um prédio” (alínea b)).

xxiii. E não, claro está em face da superveniência de um novo entendimento jurídico sobre deter-
minada realidade, sob pena do sujeito passivo ser confrontado com sistemáticas alterações ao registo 
matricial dos prédios de que é proprietário, ao sabor dos entendimentos alternados dos dirigentes da 
Administração Fiscal;

xxiv. Em razão do que são de anular os actos tributários controvertidos nos presentes autos, de-
vendo, nessa medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob resposta, sendo, ao invés, de con-
firmar, nos seus exactos termos, a douta Sentença, proferida em 7 de Setembro de 2011, pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel.

Termina pedindo que seja julgado improcedente o recurso e confirmada a douta sentença recorrida.
1.4. O MP não emitiu Parecer (cfr. fls. 240 verso).
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1º  - A ora Impugnante é proprietária dos prédios originariamente inscritos na matriz predial rús-

tica da freguesia de Cabeça Santa sob os artigos R -1197, R -1198, R -1199, R -1201, R -1202, R -1203 e 
R -1204 e, dos prédios originariamente inscritos na matriz predial rústica da freguesia do Perozelo sob 
os artigos U -327, R -790, R -791, R -792, R -793, R -794, R -795, R -797, R -798, R -799, R -800, R -801, 
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R -803 e R -804, destinados à extracção de granitos ornamentais e rochas similares – cfr. doc. de fls. 36 
a 56 dos autos.

2º  - Na sequência de um pedido de apresentação de elementos por parte da Direcção de Finanças 
do Porto, no âmbito do Processo n.º 05.06.014, ao qual a ora Impugnante oportunamente deu resposta, 
foi esta notificada, através dos Ofícios nºs. 6941464, 6944595 e 6944596, que continham as fichas 
de avaliação nºs. 003211701, 003211702 e 003211703, do resultado das avaliações, como urbanos, 
dos prédios originariamente inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Cabeça Santa sob os 
artigos R -1197, R -1198, R -1199, R -1201, R -1202, R -1203 e R -1204 e, bem assim, dos prédios origi-
nariamente inscritos na matriz predial rústica da freguesia do Perozelo sob os artigos U -327, R -790, 
R -791, R -792, R -793, R -794, R -795, R -797, R -798, R -799, R -800, R -801, R -803 e R -804 – cfr. docs. 
de fls. 33 a 35 dos autos.

3º  - Face à identificação dos prédios rústicos afectos à exploração de pedreiras efectuada pela 
Impugnante, entendeu a administração tributária que tratando -se de uma actividade industrial, que de-
termina a qualificação de tais prédios como prédios urbanos, na categoria de “outros” de acordo com 
o disposto no art. 6º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), notificar a Impugnante 
para dar cumprimento ao disposto no art. 13º do mesmo diploma legal, com efeitos a partir do ano 
dessa afectação – cfr. doc. de fls. 67 do PA apenso aos autos.

4º  - A ora Impugnante não procedeu à entrega da declaração mod. 1, para efeitos de alteração da matriz.
5º  - O Chefe do Serviço de Finanças de Penafiel promoveu oficiosamente, a avaliação dos mesmos, 

em conformidade com o disposto no n.º l do art. 37º do CIMI.
6º  - Os prédios foram avaliados em 17.08.2010 e inscritos na matriz predial urbana sob os 

artigos P -734 e P -735, da freguesia de Perozelo e artigo P -1409 da freguesia de Cabeça Santa, com os 
VPT de 175.840,00 euros (cfr. doc. de fls. 44 e 45 do PA apenso aos autos), 180.900,00 euros (cfr. doc. 
de fls.48 e 49 dos autos) e de 240.780,00 euros, (cfr. doc. de fls. 52 e 53 dos autos).

3.1. Como flui do Probatório, a AT promoveu oficiosamente a avaliação dos prédios em causa nos 
autos, considerando que os mesmos têm natureza de prédios urbanos (na categoria “outros” – alínea d) 
do n.º 1 do art. 6º do CIMI), por estarem afectos à exploração de pedreiras, que configura uma actividade 
industrial e, assim, determina aquela classificação.

A sentença recorrida veio, porém, a decidir pela anulação das «liquidações impugnadas» por, em 
síntese, entender o seguinte:

 - Nos termos do art. 4º do CIMI são prédios urbanos todos aqueles que não devam ser classifi-
cados como rústicos.

 - Os prédios urbanos podem dividir -se em habitacionais, comerciais, terrenos para construção e 
“outros” (art. 6º, n.º 1 do CIMI) enquadrando -se no conceito de “outros” os terrenos situados dentro 
de um aglomerado urbano (nº 4 deste art. 6º).

 - No caso, os prédios foram avaliados como urbanos na categoria de «outros», mas não deviam 
ter tido essa classificação dado que se situam fora do aglomerado urbano, não têm uma afectação ge-
radora de rendimentos agrícolas e não se encontram construídos. Pelo que, encontrando -se os mesmos 
inscritos nas respectivas matrizes como prédios rústicos, não deveria ter ocorrido alteração destas já 
que não ocorreu qualquer evento que fosse susceptível de determinar uma alteração da classificação dos 
mesmos, sendo que também não pode entender -se que a Circular n.º 13, de 24/5/2000 (que sancionou 
o entendimento da AT no sentido de que um prédio rústico afectado à exploração de uma pedreira ou 
saibreira deverá ser classificado como prédio urbano na categoria de «outros»), seja evento susceptível 
de determinar a alteração da classificação do prédio.

 - Assim, não existindo qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas como 
prédios urbanos, é ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos prédios 
identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos.

3.2. A Fazenda Pública discorda sustentando que sempre que o art. 3º do CIMI se refere a alguma 
actividade económica para classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela deve ser 
geradora de rendimentos agrícolas, silvícolas ou de pecuária tal como considerados em IRS, pelo que, 
não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados fora de 
aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção, só poderão ser classi-
ficados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, dispuserem 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido 
valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade económica. 
Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, serão 
classificados como urbanos.

O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

Até porque a sufragar -se o entendimento da impugnante, qualquer que fosse a actividade económica 
que se exercesse num prédio rústico situado fora de um aglomerado urbano, tal nunca determinaria a 
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sua classificação como prédio urbano (seria sempre um prédio rústico), ou seja, fora dos aglomerados 
urbanos, só seriam prédios urbanos os que tivessem construção de edifícios habitacionais, comerciais, 
industriais ou serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivesse autonomia económica 
ou fossem de reduzido valor; sendo que, manifestamente, não são esses o sentido e alcance da lei, con-
siderados no conjunto de normas vertidas no art. 3º do CIMI, que delimita o conceito de prédio rústico.

Ou seja, do teor do art. 6º retira -se que enquanto os nºs. 2 e 3 indicam as realidades para considerar 
prédios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para construção, 
o n.º 4 afirma que aceita na categoria «outros» as realidades nele exemplificadas, e dá espaço a que 
outras se subsumam à sua previsão.

3.3. A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se os actos de fixação de valor 
patrimonial impugnados são ou não ilegais por inexistência dos respectivos pressupostos (ou seja, por 
inexistência dos pressupostos para a avaliação).

Vejamos.
4.1. Diga -se desde já que, apesar de na parte dispositiva da sentença se determinar a anulação 

das «liquidações impugnadas», estamos perante manifesto erro material, revelado no próprio contexto 
da declaração, pois que, como da fundamentação da sentença bem se vê, o que se impugnou foram os 
referidos actos de fixação de valor patrimonial. (1) Pelo que, visto o disposto no art. 249º do CCivil, 
se rectifica tal erro, no sentido de que onde se diz «liquidações impugnadas» se deve entender como 
sendo «os actos de fixação de valor patrimonial impugnados».

4.2. O art. 2º do CIMI dispõe:
«1. Para efeitos do presente Código, prédio é toda a fracção de território, abrangendo as águas, 

plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carác-
ter de permanência, desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em 
circunstâncias normais, tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou constru-
ções, nas circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se 
encontrem implantados, embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante de 
um património diverso ou não tenha natureza patrimonial.

2. Os edifícios ou construções, ainda que móveis por natureza, são havidos como tendo carácter 
de permanência quando afectos a fins não transitórios.

3. (…)
4. (…)»
Por sua vez, os arts. 3º, 4º e 6º do mesmo CIMI, estabelecem o seguinte:
Artigo 3º  - Prédios rústicos
«1. São prédios rústicos os terrenos situados fora de um aglomerado urbano que não sejam de 

classificar como terrenos para construção, nos termos do n.º 3 do artigo 6º, desde que:
a) Estejam afectos ou, na falta de concreta afectação, tenham como destino normal uma utiliza-

ção geradora de rendimentos agrícolas, tais como são considerados para efeitos do imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares (IRS);

b) Não tendo a afectação indicada na alínea anterior, não se encontrem construídos ou disponham 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

2. São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, desde 
que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora de quaisquer 
rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e estejam a ter, de facto, 
esta afectação.

b) As águas e plantações nas situações a que se refere o n.º 1 do artigo 2º.
4. Para efeitos do presente Código, consideram -se aglomerados urbanos, além dos situados dentro 

de perímetros legalmente fixados, os núcleos com um mínimo de 10 fogos servidos por arruamentos 
de utilização pública, sendo o seu perímetro delimitado por pontos distanciados 50 m do eixo dos 
arruamentos, no sentido transversal, e 20 m da última edificação, no sentido dos arruamentos.»

Artigo 4º – Prédios urbanos
«Prédios urbanos são todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos, sem prejuízo 

do disposto no artigo seguinte.»
Artigo 6º – Espécies de prédios urbanos
«1. Os prédios urbanos dividem -se em:
a) Habitacionais;
b) Comerciais, industriais ou para serviços;
c) Terrenos para construção;
d) Outros.
2. Habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços são os edifícios ou construções para 

tal licenciados ou, na falta de licença, que tenham como destino normal cada um destes fins.
3. Consideram -se terrenos para construção os terrenos situados dentro ou fora de um aglomerado 

urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou 
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emitida informação prévia favorável de operação de loteamento ou de construção, e ainda aqueles 
que assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando -se os terrenos em que as entidades 
competentes vedem qualquer daquelas operações, designadamente os localizados em zonas verdes, 
áreas protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordenamento do território, estejam 
afectos a espaços, infra -estruturas ou equipamentos públicos.»

4. Enquadram -se na previsão da alínea d) do n.º 1 os terrenos situados dentro de um aglomerado 
urbano que não sejam terrenos para construção nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2 
do artigo 3º e ainda os edifícios e construções licenciados ou, na falta de licença, que tenham como 
destino normal outros fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3.»

4.3. De acordo com o art. 2º do CIMI o conceito de prédio assenta em três elementos: um elemento 
de natureza física (fracção de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de 
qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência), um elemento de na-
tureza jurídica (exigência de que a coisa  - móvel ou imóvel  - faça parte do património de uma pessoa 
singular ou colectiva) e um elemento de natureza económica (exigência de que a coisa tenha valor 
económico em circunstâncias normais).

Trata -se de um conceito de prédio que diverge, quer do conceito de prédio constante do n.º 3 do 
art. 8º do CIRS, (2) quer do constante do n.º 2 do art. 204º do CCivil. (3)

No caso, não se questiona que as pedreiras constituam prédios para efeitos fiscais. O que se ques-
tiona é que sejam prédios urbanos, nos termos do art. 4º e da alínea d) do n.º 1 do art. 6º, ambos do CIMI.

Ora, porque o conceito de prédio urbano constante do art. 4º do CIMI é um conceito residual, 
relativamente ao de prédio rústico (pois que prédios urbanos são todos os que não devam ser classifi-
cados como rústicos) importa, então, em primeiro lugar, averiguar se os prédios dos autos podem, ou 
não, classificar -se como prédios rústicos.

Tais prédios estavam originariamente inscritos nas respectivas matrizes prediais rústicas (cfr. 
n.º 2 do Probatório) e a AT entendeu classificá -los como prédios urbanos, na categoria de “outros”, 
em face da indicação de que os mesmos estão afectos à exploração de pedreiras (actividade industrial 
que, segundo a AT, determina a qualificação de tais prédios como prédios urbanos) e a consequente 
avaliação (cfr. nºs. 3 a 5 do Probatório).

4.4. O art. 3º do CIMI (que corresponde ao art. 3º do anterior CCAutárquica) estabelece uma 
definição positiva de prédio rústico, assumindo a classificação dos restantes prédios (em urbanos e 
mistos – cfr. arts. 4º a 6º do CIMI) natureza meramente residual: são assim classificados todos os que, 
de acordo com os critérios constantes do art. 3º, não devam ser classificados como rústicos.

E como apontam Silvério Mateus e Corvelo de Freitas, (4) na classificação de um prédio como 
rústico relevam duas ordens de critérios: a localização e o destino económico, sendo que, no que res-
peita à localização, a referência relevante se centra na situação do prédio dentro ou fora de aglomerados 
urbanos e no que respeita ao destino económico o prédio não deve ser classificável como terreno para 
construção, deve estar afecto ou ter como utilização normal a produção de rendimentos agrícolas [tais 
como estes são considerados para efeitos de IRS (5)] ou, não tendo afectação agrícola, não se encon-
tre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções meramente acessórias sem autonomia 
económica e de reduzido valor.

Como se disse, a classificação de um prédio como urbano assume natureza residual (art. 4º do 
CIMI): classificar -se -ão como urbanos todos os prédios que não integrem os conceitos de rústico ou 
misto, constantes dos arts. 3º e 5º, respectivamente (a delimitação da categoria de prédios urbanos é, 
pois, feita por via negativa).

E nos prédios classificados como urbanos compreendem -se diversas espécies, de acordo com o 
destino económico que lhes é atribuído: habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ter-
renos para construção, «outros» (cfr. as diversas alíneas do n.º 1 do art. 6º do CIMI, tendo sido nesta 
espécie «outros» que a AT classificou, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 deste artigo, os prédios aqui 
questionados).

Volvendo, pois, ao caso dos autos, verificamos que se trata, desde logo, de prédios situados fora 
de um aglomerado urbano (o que é aceite por ambas as partes) e que nem estão afectos nem têm como 
destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, tais como estes rendimentos são 
considerados para efeitos de IRS (al. a) do n.º 1 do art. 3º do CIMI).

E se, em princípio, a não afectação a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas poderia 
levar à desclassificação dos ditos prédios como rústicos, tal desclassificação é impedida pelo disposto 
na alínea b) do mesmo n.º 1, que dispõe que os terrenos situados fora de aglomerado urbano também são 
classificados como prédios rústicos desde que, não tendo a afectação indicada na alínea anterior (isto 
é, desde que não tendo afectação a actividade geradora de rendimentos agrícolas), não se encontrem 
construídos ou disponham apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia 
económica e de reduzido valor.

É certo que, apesar de a impugnante ter alegado (cfr. art. 31º da Petição Inicial) que os prédios 
em causa não têm qualquer construção ou edificação, excepto pré -fabricados ligeiros, insusceptíveis 
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de serem classificados como edifícios ou construções, que são meramente acessórios à actividade da 
pedreira, tal factualidade não foi levada ao Probatório.

Contudo, também vem provado que o entendimento da AT no sentido de determinar a qualificação 
daqueles prédios como urbanos, na categoria de “outros” de acordo com o disposto no art. 6º do CIMI, 
assenta na circunstância de a impugnante exercer nos ditos prédios uma actividade industrial.

Ora, sendo esta a fundamentação constante dos actos de avaliação, e sendo certo que, como se 
viu, a mera não afectação ou não destinação normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas 
não basta para «desclassificar» o prédio como rústico e classificá -lo como urbano, antes se exigindo 
que, nos casos em que não tenha tal afectação, o prédio não se encontre construído ou disponha apenas 
de edifícios ou construções de carácter acessório, é, então, de concluir que, estando os prédios dos 
autos classificados como prédios rústicos e não se verificando as circunstâncias referidas na alínea b) 
do n.º 1 do art. 3º do CIMI, não poderá tal classificação ser alterada (para prédios urbanos) em função 
do disposto no art. 4º e 6º do mesmo código (o n.º 4 limita -se a estabelecer que prédios urbanos são 
todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos e o art. 6º limita -se a distribuir os prédios 
urbanos por várias espécies ou categorias).

Por isso, a mera afectação de prédios rústicos à exploração de pedreiras, saibreiras, argilas e fins 
análogos, não pode determinar, desde logo, a sua classificação como prédios urbanos, na mencionada 
categoria de «outros» prevista na alínea d) do n.º l do art. 6º do CIMI, como parece decorrer da Circu-
lar da DGCI n.º 13/2000, de 24/5/2000, invocada pela AT. Com efeito, não obstante essa afectação, a 
alínea b) do n.º 1 do art. 3º do CIMI classifica o prédio como rústico se o mesmo, estando situado fora 
de aglomerado urbano, não se encontrar construído ou dispuser apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório e sem autonomia económica e de reduzido valor.

Pressupostos estes que, no caso, a AT não provou.
4.5. É certo, também, que a recorrente Fazenda Pública alega (Conclusões K a O) que, do disposto 

no art. 3º do CIMI, o que resulta é que, para serem rústicos, os prédios ou têm uma utilização concreta 
geradora de rendimentos agrícolas, ou não geram qualquer outro rendimento: isto é, ou têm aptidão 
para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de quaisquer 
outros rendimentos. Tanto que o n.º 2 do mesmo art. 3º refere que, estando situados dentro de aglome-
rado urbano, os prédios só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente aprovada 
não puderem ter utilização geradora de quaisquer rendimentos.

No entanto, além de esta referência ao n.º 2 do art. 3º colidir, desde logo, com o facto de, no caso 
dos autos, estarmos perante terrenos situados fora de aglomerado urbano, aquela alegação também 
colide, no mais, com o facto de, apesar de a alínea a) do n.º 1 do citado artigo impor a afectação ou o 
destino normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, logo a alínea b) estabelecer que, 
nos casos em que assim não suceda, a classificação de rústico só se altera se o prédio estiver construído. 
Ou seja, ao contrário do que sucedia no âmbito da Contribuição Predial, em que se considerava prédio 
urbano o que estava afecto a quaisquer outros fins (que não a agricultura), ou não pudesse destinar -se 
à agricultura (cfr. o § 2º do art. 5º do respectivo Código), não parece que decorra da actual lei que se 
tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica que não a agrícola, devam, sem 
mais e apenas em face de tal afectação, ser classificados como urbanos, nem que o conceito de prédio 
rústico seja restritivo em termos de apenas se incluírem nesta designação os prédios que realmente só 
tenham rendimentos agrícolas, os que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os produzir 
ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica (cfr. Conclusões P a DD 
das alegações de recurso).

A ser assim, ficaria destituída de sentido a norma da citada alínea b), acrescendo que, como 
aponta a recorrida, face à classificação abrangente do termo «outros» constante da alínea d) do n.º 1 
do art. 6º do CIMI, tem que entender -se o n.º 4 desse mesmo art. 6º como uma delimitação necessária 
daquela classificação, duplamente residual, sob pena de se admitir uma interpretação tão ampla que 
seria violadora do princípio da legalidade do imposto.

Em suma, a sentença recorrida, ao decidir pela anulação dos actos de fixação de valor patrimo-
nial impugnados, decidiu, em face dos factos provados, de acordo com a lei aplicável, improcedendo, 
portanto, as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Maio de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro (Voto de Vencido. 
Não acompanho o acórdão na interpretação que faz da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do CIMI. Na 
minha opinião, a referida alínea deve ser lida em conjunto com o disposto na alínea a), sob pena de 
incoerência na classificação dos prédios. A pedreira é um estabelecimento. Através do qual se exerce 
uma actividade industrial, pelo que o terreno onde se insere não é normalmente utilizado para fins 
agrícolas. O prédio está “afecto” a uma exploração industrial, e por isso não cabe no âmbito do ar-
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tigo 3.º do CIMI. A acessoriedade das construções e edifícios a que se refere à alínea b) só pode ser 
relativo a um terreno destinado à agricultura e não a quaisquer outros fins, sob pena de incoerência 
normativa.) — Dulce Neto.

(1) (Veja -se que, logo em sede de apreciação da questão prévia sobre a propriedade do meio processual empregue – imediata 
impugnação do valor patrimonial dos ditos prédios, apesar de não ter sido requerida a 2ª avaliação – a sentença diz que «A Im-
pugnante não pretende impugnar o quantitativo da avaliação feita aos prédios nos termos das regras do Código do IMI aplicáveis 
aos prédios urbanos, mas a impossibilidade de se classificar tais prédios como urbanos, independentemente do quantitativo da 
liquidação feita» e que «Assim, tendo a presente Impugnação Judicial por fundamento um diferendo na apreciação jurídica da 
classificação dos prédios em questão e, não o quantitativo da sua avaliação, a impugnação judicial directa, autónoma e própria 
dos mesmos é, o meio processual correcto»; e, além disso, na parte final da fundamentação também se exara o seguinte: «É 
deste modo, ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos prédios identificados, com recurso às 
normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos. Pelo que, procede a presente Impugnação, nos termos peticionados».)

(2) (No entanto, para Rui Duarte Morais («Sobre o IRS», 2ª edição, Almedina, 2008, p. 116) o CIRS não define o que é 
prédio, pelo que, numa interpretação sistemática, entendemos dever socorrer -nos da noção contida no CIMI. Isto porque «Na 
realidade, o n.º 3 do art. 8º do CIRS apresenta as definições de prédio rústico, urbano e misto, para efeitos deste imposto. Além 
de tais noções, por demasiado simplistas, não procederem a uma delimitação rigorosa destes conceitos (cfr. os art. 3º a 6º do 
CIMI), existem realidades prediais não inseríveis em qualquer uma destas categorias (será o caso de prédios que não tenham 
como componente física uma fracção de solo).)

(3) (Neste âmbito, cfr. Nuno Sá Gomes, «Os Conceitos Fiscais de Prédio», in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 
n.º 54 (e também publicado na Ciência e Técnica Fiscal nºs. 101 e 102 – Maio e Junho de 1967), estudo que embora reportando 
à evolução legislativa que culminou no antigo Código da Contribuição Predial, mantém alguma actualidade.)

(4) («Os Impostos sobre o Património Imobiliário, o Imposto do Selo», Anotados e comentados, Engifisco, 2005, ano-
tações aos arts. 4º e 6º do CIMI, pp. 113/114 e 116 a 118, respectivamente.)

(5) (Note -se que, como refere André Salgado Matos [Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS), Anotado, Instituto Superior de Gestão, Coimbra Editora, 1999], embora a alínea b) do n.º 1 do art. 5º do CIRS considere 
como rendimentos agrícolas os lucros das actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, os rendimentos imputáveis, entre 
outros, a actividades de exploração de «outros produtos espontâneos», esta referência deve ser entendida com alguma cautela, 
uma vez que estes nunca abrangerão as explorações mineiras e outras indústrias extractivas, referidas pela alínea b) do n.º 1 
do art. 4º do mesmo CIRS.) 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Benefícios Fiscais. Atestado médico. Informação vinculativa. Princípio da igualdade. 
Princípio da justiça material. Acto administrativo com eficácia retroactiva.

Sumário:

 I  — Aceitando a administração Fiscal que um conjunto de contribuintes comprovem 
a incapacidade declarada para efeitos do art. 16º do EBF, através de um ates-
tado emitido ao abrigo de legislação entretanto revogada, não pode exigir aos 
demais contribuintes a apresentação de atestados ao abrigo de nova legislação, 
sem apresentar razões objectivas e materiais fundadas, sob pena de violação dos 
princípios de igualdade e de justiça material.

 II — A força certificativa de um atestado médico, que afirme a existência de uma inca-
pacidade não insusceptível de evolução ou correcção, não pode deixar de limitar -se 
à comprovação da existência daquela no momento em que a subjacente verificação 
da incapacidade foi feita e em momentos anteriores que sejam abrangidos pelo 
acto de verificação, nunca podendo considerar -se certificativo da manutenção 
indefinida no futuro da mesma situação de incapacidade.

 III — O que está proibido é que o atestado médico certifique a existência de uma dada 
incapacidade para o futuro, mas não para o passado, inserindo -se naquelas situ-
ações em que ao acto administrativo pode ser atribuída eficácia retroactiva, não 
lese direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros, e desde que à data 
a que se pretende fazer remontar a eficácia do acto já existissem os pressupostos 
justificativos da retroactividade (cfr. o art. 128º, n.º 2, alínea a), do CPA).

 IV — Se o recorrido apresentou em 2007 um atestado que certifica uma incapacidade 
que evoluiu negativamente (em 1996 era de 60%), na medida em que comprova 
uma incapacidade permanente de 80% com efeitos reportados a data anterior a 
2002, não pode deixar de relevar e ser tido em conta, para efeitos do benefício 
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fiscal relativo ao ano de 2002, enquanto acto certificativo constitutivo de direitos 
ao qual foi conferida eficácia retroactiva, nos termos do disposto no art. 128º, 
nº2, alínea a), do CPA.

Processo n.º 31/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João de Brito Ferreira Velasco de Sousa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. João de Brito Ferreira Velasco de Sousa, identificado nos autos, deduziu impugnação judicial 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, do indeferimento do pedido de revisão da liquidação de 
IRS do ano de 2002, com o nº. 2006 4004588396, que foi julgada procedente.

2. Não se conformando com tal sentença, o representante da Fazenda Pública veio interpor recurso 
para este Tribunal, formulando, nas alegações, as seguintes conclusões:

“1. Como a factualidade e as respectivas circunstâncias que estão na génese da emissão das con-
clusões da “informação vinculativa” n.º 1717/08, da D.S.I.R.S não são idênticas às que foram alegadas 
pelo impugnante, justificando e motivando aqueloutro o procedimento administrativo excepcional 
(não discricionário) previsto no nº3 daquela informação, verificados que sejam pela administração 
tributária, os condicionalismos e os limites aí consignados, em contraponto ao procedimento  - regra, 
seguido pela administração fiscal, em conformidade com os nºs. 1 e 2 da cit. Informação, não ocorreu, 
por isso, violação dos princípios da legalidade, da igualdade e da justiça material (cf. art.5º, nº2 da 
L.G.T.), na recusa dos atestados médicos, como meio de prova da incapacidade fiscalmente relevante, 
relativamente ao ano em causa de 2002.

2. Ora, quanto à situação do impugnante marido, não esteve em questão uma impossibilidade de, em 
2006, obter um novo atestado médico de incapacidades ao abrigo da Tabela Nacional de Incapacidades 
aprovada pelo D. 341/93, de 30.09, complementada pelas normas e critérios essencialmente previstos 
no D.L. nº302/96, de 23.10, sendo que foram trazidos ao processo os resultados da avaliação que o 
impugnante requereu em 2007 através do atestado médico de incapacidade emitido em 04.07.2007.

3. A situação do impugnante mantém, tal como é configurada pelo impugnante e considerando os 
factos, dados como assentes, no probatório e outros que o devendo ser não o foram, não se enquadra no 
âmbito material e temporal da excepção consignada em 3. da dita informação vinculativa.

4. O âmbito da excepção, balizado temporalmente e em pressupostos concretos, constitui em si 
mesmo um limite ao arbítrio da administração tributária no que concerne à aceitação (ou não) de uma 
prova (ou meio de prova) de uma deficiência fiscalmente relevante.

5. A alteração dos rendimentos declarados em 2006, nos termos do art. 66º do CIRS, como acto pré-
vio e pressuposto da liquidação impugnada, foi motivada e justificada na lei e jurisprudência consolidada 
nos tribunais superiores (STA e T.C.A.), em consonância, aliás, também com os princípios consignados 
em 1. a 2. da que viria a ser a informação nº1717/08 que serviu de fundamento à decisão.

6. A excepção, consignada em 3. da dita informação, pressupõe uma alegada impossibilidade de 
o sujeito passivo obter a partir de 21 -01 -2008 um atestado de incapacidade fiscalmente válido para 
o ano de 2002, emitido em conformidade com regras e critérios, decorrentes do Dec -Lei n.º 202/96, 
de 23.10., na medida em que a nova Tabela de Incapacidades, aprovada pelo Dec -Lei nº352/2007, de 
23.10 (entrada em vigor naquela data de 21 -01 -2008), permitindo, assim, à Administração Fiscal aceitar 
(sempre a título excepcional) os atestados emitidos em conformidade com o cit. D.L. nº352/2007 (e não 
da legislação vigente até 30 -11 -1996, como foi o caso do impugnante) e que certifiquem relativamente 
aos anos de 2004 a 2007 incapacidade fiscalmente relevante.

7. O atestado médico de incapacidade emitido em 11.07.96 (o 1º) apresentado pelo impugnante, 
para comprovar incapacidade fiscalmente relevante, relativamente a rendimentos do ano 2002, não 
respeitando aquele quadro legal decorrente do Dec -Lei n.º 202/96, de 23 -10, também não está em 
conformidade com os pressupostos materiais e de ordem temporal estatuídos na regra excepcional do 
nº3 da informação vinculativa aplicada.

8. O atestado médico de incapacidade (2º), emitido em 04.07.2007, com menção expressa de se 
tratar de uma situação anterior a 2002, não pôde ser aceite como meio de prova, relativamente a rendi-
mentos auferidos em 2002 (em causa) por inverificação, in casu, dos pressupostos previstos no nº4 do 
art. 78º da L.C.T, nem os pressupostos materiais e de ordem temporal estatuídos na regra excepcional 
do nº3 da informação vinculativa aplicada.

9. A recusa pela administração fiscal dos atestados médicos de incapacidade, relativamente a ren-
dimentos auferidos em 2002, objecto da liquidação impugnada, como meio de prova da incapacidade 
fiscalmente relevante certificada, mostra -se respeitadora dos princípios da legalidade, da igualdade e 
da justiça, referidos nos arts. 5º, nº2 e 55º da L.G.T. que não foram violados.
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Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta sentença recorrida ser revogada 
e a impugnação ser julgada improcedente.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu o seguinte 

parecer:
“(…)
Em vários acórdãos do S.T.A., alguns dos quais do Pleno, tinha -se firmado o entendimento no 

sentido de que, após o Dec. -Lei n.º 202/96, de 23/10, a Administração Tributária (A.T.) podia exigir 
novo atestado médico que afirmasse a existência de uma incapacidade e respectivo grau mesmo quanto 
a anos anteriores, pois “este regime legal não é materialmente inconstitucional, à face do princípio da 
segurança jurídica”  - assim, acs. do S.T.A. de 20 -12 -00, 17 -1 -01 e de 27 -6 -01 (Pleno), de 25 -9 -2002 
(Pleno) e de 10 -9 -08, proferidos respectivamente nos procs. 25577, 25635, 25693, de 100/02 e de 
0474/05, de cujo ponto VII do respectivo sumário foi o transcrito trecho acima em evidência.

Anteriormente ao que veio a ser previsto no referido diploma recorria -se ao previsto nas Tabelas 
Nacionais de Incapacidades aprovadas pelo Dec.Lei n.º 43189, de 23/9/60 e Dec. -Lei n.º 341/93, de 
30/9.

Não havendo legislação específica a exigir a realização de junta médica, era a existente em matéria 
de acidentes de trabalho e doenças profissionais a aplicável, a qual, não exigindo a intervenção de junta 
médica, permitia que atestado pudesse ser passado apenas um por médico  - e tal aconteceu com o que 
consta a fls. 29 do P.A. apenso, para que se remete no probatório.

Tem -se entendido que o entendimento acima referido resulta prejudicado nos casos previstos pela 
“informação vinculativa” da A. T. de 12 -12 -2008, transcrita na alínea L) do probatório, em que se vie-
ram a estabelecer procedimentos a adoptar face a uma nova tabela que foi aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 352/07, de 23/10, com base no respeito devido pelos princípios da igualdade e da justiça material 
— assim, nos acs. do T.C.A. Norte de 12 -10 -11, 30 -11 -11 e 20 -12 -11, proferidos, respectivamente, nos 
procs. 00258/10.7BEBRG, 00010/10.OBEBRG e 01817/09.6BEBRG.

De acordo com a mesma não era exigível, em 2008, atestado passado de acordo com esta nova 
lei, a título excepcional, relativamente aos anos de 2004 a 2007, por manifesta “impossibilidade” de o 
obter, mais tendo sido estabelecido ser de “aceitar os atestados de incapacidade emitidos ao abrigo da 
legislação vigente à data da verificação da deficiência”.

Face a uma informação desse tipo, que vincula directamente os serviços, nos termos do n.º 4 do 
art. 68.º da L.G.T., são ainda de reconhecer alguns direitos a terceiros, relacionadas com a boa fé e a 
não aplicação retroactiva, nos termos dos seguintes n.ºs 5 e 6.

Com efeito, “também por exigência do princípio da igualdade se impõe que aos factos tributários 
ocorridos no mesmo momento seja dado idêntico tratamento”, se bem que “as mudanças de orientações 
genéricas da A. T não impeçam a aplicação das anteriores orientações a todos os factos ocorridos no 
período de tempo em que elas estiveram em vigor” — assim, prof. Leite de Campos e outro em L.G.T. 
Anotada e Comentada, 3ª ed. p. 344 -5.

Ora, a ser de entender assim, existe agora violação do princípio da igualdade, resultando ao caso 
ainda ser aplicável a anterior legislação.

Com efeito, no presente caso tinha sido emitido atestado médico em data anterior à vigência do 
Dec. -Lei n.º 202/96, de 23/10.

E pode agora configurar -se uma situação injustificadamente discriminatória, por contrária aos 
princípios da igualdade e da justiça material, face aos termos em que foi estabelecido naquela infor-
mação quanto a situações ocorridas ainda incluídas no âmbito da vigência do Dec. -Lei n.º 202/96, de 
23/10, relativamente às quais foi estabelecido ser de aceitar atestado passado à data da verificação da 
deficiência, como foi aquele com base em que se decidiu.

Concluindo, parecendo agora ser de admitir tal com o fundamento que foi considerado na sentença 
recorrida, o recurso interposto pela F.P. é de improceder e de manter a decisão proferida que julgou 
procedente a impugnação apresentada do acto que indeferiu a revisão e decretou a anulação da liqui-
dação oficiosa que tinha sido efectuada”.

5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
I -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“A) A 12.03.2003, o impugnante apresentou a declaração de rendimentos Mod.3 de IRS, relativa 

ao ano de 2002, cfr. fls. 25 do PA.;
B) Na declaração de rendimentos o impugnante fez constar que padecia de um grau de invalidez 

permanente igual a 60%, cfr. fls. 25 do PA.;
C) Para prova do alegado em B), juntou atestado médico emitido a 11.07.96, cfr. fls. 29 do PA.;
D) A 3.11.2006, o Director de Finanças de Viana do Castelo proferiu projecto de decisão de alteração 

dos elementos declarados, determinando a revisão da liquidação sem considerar os benefícios fiscais 
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a que se refere o art.º 16.º do EBF e demais deduções relativas à condição de deficiente, cfr. fls. 7, do 
PA., cujo teor de dá aqui por integralmente reproduzido, ressaltando, de essencial o seguinte:

“(…), tendo -se constatado que o contribuinte supra não era detentor de documento formalmente 
válido, para os anos em apreço, emitido pela Junta Médica a que se refere o n.º 3 do art.º 3.º do art.º 3.º 
do Decreto -Lei 202/96, de 23/10, que conferisse o direito aos aludidos benefícios fiscais.

(…)
Usando da faculdade que vem prevista no n.º 4 do art.º 65º do Código do IRS, procedo à alteração 

dos elementos declarados, (…).
E) Através do oficio n.º 19390 de 2006 -11 -03, da DF de Viana do Castelo  - Divisão de Tribu-

tação e Cobrança, foi o impugnante notificado para, querendo, exercer o direito de audição, previsto 
no artigo 60.º da LGT, relativamente ao projecto de decisão sobre alteração aos rendimentos dos anos 
2002, 2003, 2004 e 2005, cfr. fls. 3 a 6 do PA.;

F) A 16.11.2006, foi o projecto de decisão convertido em definitivo, cfr. fls. 8 do PA.;
G) A 30.11.2006, através do oficio n.º 20839, da DF de Viana do Castelo  - Divisão de Tributação 

e Cobrança, foi o contribuinte notificado de conformidade com o artigo 66.º do CIRS, da conversão 
em definitivo do projecto de decisão, no sentido da alteração dos rendimentos, não sendo de considerar 
os benefícios fiscais na nova liquidação a efectuar, cfr. fls. 17 do PA.;

H) A 13.12.2006, foi emitida pela Administração Tributária a liquidação oficiosa 2006 4004588396, 
referente ao ano 2002, sendo emitida em 2007 -11 -26, o documento de compensação 2006 10084698, 
no valor de € 5.563,02, com data limite de pagamento de 2007.01.22, cfr. fls. 19 do PA.;

I) A 24.07.2009, o impugnante apresentou reclamação nos termos do disposto no art.º 78.º, da 
LGT., solicitando a revisão da liquidação do ano 2002, cfr. fls. 21 a 31 do PA.;

J) A referida reclamação foi decidida desfavoravelmente, por despacho de 8.10.2010, cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido, cfr. fls. 53 a 57 do PA.;

K) A 5.11.2010, foi o impugnante notificado da decisão, cfr. fls. 71 e 72, do PA.;
L) Em 12 -12 -2008 foi estatuída nos termos legais pela Administração Tributária, uma informação 

vinculativa sobre o assunto “Comprovação da deficiência fiscalmente relevante. Validade dos atestados 
de incapacidade emitidos em data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de 
Outubro”, com o seguinte teor:

“1. A prova da deficiência para fins fiscais tem de ser efectuada de acordo com os critérios técnico-
-legais que vigoram no último dia do período de tributação, pelo que os atestados de incapacidade emiti-
dos anteriormente à entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, não são válidos para 
comprovar a deficiência fiscalmente relevante, relativamente ao ano fiscal de 1996 e posteriores.

2. Não se pode aceitar como princípio a validade automática dos documentos que certificam de-
ficiências quando as regras ao abrigo das quais foram emitidos foram substituídas por outras que são 
susceptíveis de interferir com a medida da invalidez permanente, a fixar através do acto de avaliação.

3. Porém, face à alegada impossibilidade de os sujeitos passivos obterem em 2008 uma declara-
ção de incapacidade ao abrigo do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, uma vez que em Janeiro 
entrou em vigor uma nova Tabela de Incapacidades, aprovada pelo Decreto -Lei nº. 352/2007, de 23 de 
Outubro, deverá a Administração Tributária, a titulo excepcional, aceitar os atestados de incapacidade 
emitidos ao abrigo da legislação vigente à data da verificação da deficiência, para comprovação das 
situações relativas aos anos de 2004 a 2007, no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos passivos 
no decurso de 2008.”

Factos não Provados:
Inexiste”.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
O recorrido, portador de deficiência física susceptível de lhe conferir beneficio fiscal, comprovada 

por atestado de incapacidade, emitido em data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, 
de 23 de Outubro, não diligenciou, posteriormente à entrada em vigor deste diploma, pela obtenção de 
novo atestado, continuando, todavia a fazer constar da sua declaração de rendimentos a deficiência em 
causa, deduzindo o competente benefício fiscal.

Assim, em 2003, o recorrido apresentou declaração de rendimentos relativa ao ano de 2002, onde 
fez constar que padecia de um grau de invalidez permanente igual a 60%, tendo juntado como prova 
do alegado um atestado emitido 11/7/96.

A Administração Tributária, em 3/11/2006, em resultado de processo inspectivo, determinou a 
revisão da liquidação, por entender que o contribuinte não era detentor de documento formalmente 
válido, emitido nos termos do n.º 3 do art. 3º do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 Outubro, que conferisse 
direito ao benefício.

Em 4/7/2007 foi emitido atestado médico de incapacidade com menção expressa de se tratar de 
uma situação anterior a 2002.
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Tendo o ora recorrido deduzido impugnação judicial junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga, do indeferimento do pedido de revisão da liquidação de IRS do ano de 2002, foi a mesma 
julgada procedente.

Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo”, entre o mais, que:
• “(….), a diferenciação de tratamento para situações anteriores à abrangida pela informação 

vinculativa, seria, sempre, injustificadamente discriminatória, e, por isso, contrária aos princípios da 
igualdade e da justiça material, consagrados no art.º 5º/2 da LGT.

• Daí que, considerando a Administração Tributária que os atestados de incapacidade emitidos 
em data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, são idóneos para 
documentar deficiência fiscalmente relevante para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, para os 
anos de 2004 a 2007, necessariamente (por identidade, senão maioria, de razão) que há -de considerar os 
mesmos idóneos para prova de deficiência fiscalmente relevante para efeitos de atribuição de benefícios 
fiscais, para o ano de 2002, sob pena de cair no arbítrio e violação dos referidos princípios.

• Acresce, ainda, que o impugnante, entretanto, apresentou atestado que, apesar de obtido em 
2007, atesta a sua incapacidade para o ano de 2002.

• Assim, quanto mais não fosse, tendo em consideração este novo elemento, deveria a adminis-
tração tributária conceder o direito ao benefício fiscal pretendido.

• Na verdade, o direito ao benefício fiscal, não depende do seu reconhecimento pela AF, antes 
resultando automaticamente da lei, comprovado que esteja, pela entidade competente, o grau de 
incapacidade que a lei considera relevante para efeitos fiscais, no caso «um grau de invalidez per-
manente igual ou superior a 60%» (cfr. n.º 3 do citado art. 25º e n.º 6 do citado art. 80º do CIRS e 
ainda n.º 5 do art. 44º do EBF). Isso mesmo é, aliás, reconhecido pela DGCI, na Circular n.º 22/90 
de 22/6.

• Constata -se assim que é no momento da avaliação médica que se efectiva o direito ao benefício 
e que só a partir daí pode ser exercido.

• Ora, é atendendo à data dessa avaliação e sua comunicação ao impugnante que surge a possibi-
lidade para este do exercício do direito ao benefício.

• O atestado médico que certifica o resultado da avaliação médica deve ser considerado pelas 
razões expostas como documento superveniente, uma vez que, emitido em conformidade com o legal-
mente exigido, certifica que a incapacidade se verifica a 2002 (vide, neste sentido, acórdão do TCAN 
de 11.09.2008, processo n.º 115/04.6Bebrg, disponível em www.dgsi.pt).

• Por isso, até por esta via, deveria a administração fiscal conferir o direito ao benefício fiscal 
pretendido, anulando a liquidação em causa.

Inconformada com esta decisão, vem a Fazenda Pública argumentar, entre o mais, e em síntese, 
que “O atestado médico de incapacidade (2º), emitido em 04.07.2007, com menção expressa de se tratar 
de uma situação anterior a 2002, não pôde ser aceite como meio de prova, relativamente a rendimentos 
auferidos em 2002 (em causa) por inverificação, in casu, dos pressupostos previstos no n.º 4 do art. 78º 
da L.C.T, nem os pressupostos materiais e de ordem temporal estatuídos na regra excepcional do nº3 
da informação vinculativa aplicada”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto do objecto e âmbito do recurso 
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente 
recurso consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu procedente 
a impugnação e anulou a liquidação oficiosa de IRS impugnada, relativa ao ano de 2002.

2.2. Do alegado erro de julgamento
A questão central que se discute no caso em apreço traduz -se em saber em que medida um ates-

tado médico de incapacidade emitido em 11/7/96 é adequado para comprovar incapacidade fiscalmente 
relevante, relativamente a rendimentos do ano de 2002, numa situação em que o incapacitado obteve, 
em 4/7/2007, um atestado médico com menção expressa de que a incapacidade se reportava a data 
anterior a 2002.

O Acórdão deste Supremo Tribunal, de 10 de Setembro de 2008, proc n.º 0474/08, já se pronunciou 
sobre situação similar à que estamos a analisar.

Com efeito, estava em causa uma incapacidade permanente de 64% reconhecida por atestado 
emitido em 26/9/95 e os impugnantes nas declarações de IRS relativas aos anos de 1999 e 2000 não 
apresentaram qualquer declaração comprovativa de incapacidade emitida a partir de 15/12/1995, mas 
apenas o referido atestado.

No referido Acórdão pode ler -se que “A primeira questão que os Recorrentes colocam é a de a 
Administração Tributária estar impedida de deixar de considerar essa incapacidade para efeitos de 
liquidação de IRS dos anos de 1999 e 2000. O art. 119.º do CIRS, na redacção vigente tanto em 1999 
e 2000 (anos a que se referem as liquidações impugnadas) (() Depois da renumeração operada pelo 
Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, as normas deste art. 119.º passaram para o art. 128.º, mantendo-
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-se a mesma redacção, com excepção do prazo referido no n.º 2 que, com a alteração introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho, passou a ser de 4 anos.) estabelece o seguinte:

Artigo 119.º
Obrigação de comprovar os elementos das declarações

1  - As pessoas sujeitas a IRS deverão apresentar, no prazo que lhes for fixado, os documentos 
comprovativos dos rendimentos auferidos, das deduções e abatimentos e de outros factos ou situações 
mencionadas na respectiva declaração, quando a Direcção -Geral das Contribuições e Impostos os 
exija.

2  - A obrigação estabelecida no número anterior mantém -se durante os cinco anos seguintes àquele 
a que respeitem os documentos.

3  - O extravio dos documentos referidos no n.º 1 por motivo não imputável ao sujeito passivo 
não o impede de utilizar outros elementos de prova daqueles factos. Do n.º 1 deste artigo resulta ine-
quivocamente que a Administração Fiscal pode exigir aos sujeitos passivos do IRS a apresentação de 
documentos comprovativos de factos ou situações mencionados nas declarações.

Não estabelecia a legislação vigente entre desde 1999 até ao presente qualquer limitação específica 
deste poder da Administração Fiscal de exigir tais documentos comprovativos, pelo que tal poder ape-
nas poderia ser limitado pelos princípios constitucionais que devem reger a actividade a generalidade 
da actividade administrativa, indicados no art. 266.º da C.R.P., cuja violação não foi invocada pelos 
Impugnantes.

Por outro lado, a situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tribu-
tação é a que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeita (art. 14.º, n.º 7, do CIRS, na 
redacção introduzida pelo art. 24.º, n.º 2, da Lei n.º 65/90, de 28 de Dezembro), só se excepcionando, 
até à redacção dada àquele n.º 7 pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, os casos de falecimento 
de um dos cônjuges. (() Ao art. 14.º do CIRS, na redacção inicial, corresponde, após a renumeração 
efectuada pelo Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, o art. 13.º).

O atestado médico apresentado pelos Impugnantes, emitido em Setembro de 1995, não podia 
comprovar a existência de uma situação de invalidez no último dia de 1999 e no último dia de 2000.

Na verdade, por um lado, as situações de deficiência qualificadas como invalidez permanente 
são susceptíveis de evolução, quer no sentido de agravamento quer no de melhoria. Essa possibilidade 
de melhoria, está mesmo reconhecida legislativamente, por forma genérica, na Base XXII, n.º 1, da 
Lei n.º 2127, de 3 -8 -1965, no art. 25.º, n.º 1, da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro, e no art. 63.º do 
Decreto -Lei n.º 248/99, de 2 de Julho. Por isso, havendo esta possibilidade de melhoria, é manifesto 
que um atestado emitido em Setembro de 1995 não fornecia qualquer garantia de que em 31 -12 -1999 
e em 31 -12 -2000 o grau de invalidez referido no atestado se mantivesse. Consequentemente, não se 
pode considerar injustificado que a Administração Tributária exigisse a comprovação da manutenção 
nestas datas do grau de invalidez declarado”.

“(…) Para além disso, após a data da emissão do atestado referido, o Decreto -Lei n.º 202/96, 
de 23 de Outubro (…), introduziu alterações à forma de cálculo das deficiências, relativamente à que 
resultava do Decreto -Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, que era aplicado ao tempo em que foi emitido 
o atestado apresentado pelo impugnante”.

“(…) No final de 1999 e no final de 2000, estando -se no âmbito da vigência deste Decreto -Lei 
n.º 202/96, era segundo as suas regras que tinha de ser avaliado o grau de invalidez invocado pelos Im-
pugnantes e, por isso, não podia bastar para o considerar demonstrado um atestado emitido num tempo 
em que eram aplicadas regras diferentes para cálculo das incapacidades, tornando -se indispensável 
uma demonstração de que a fixação da incapacidade se mantinha também à face destas novas regras, 
que eram as que vigoravam em 31 -12 -1999 e 31 -12 -2000, momentos decisivos para determinação da 
situação do sujeito passivo relevante para efeitos de IRS.

Assim, não tendo os Impugnantes efectuado tal demonstração de que a incapacidade se mantinha 
à face das novas regras, a Administração Tributária tinha suporte legal nas normas razão, para não a 
considerar para cálculo do IRS daqueles anos de 1999 e 2000.”

Em face do exposto, se no caso sub judice o recorrido se tivesse limitado a apresentar o atestado 
de 11/7/1996, a aplicação da jurisprudência acabada de expor implicaria concluir em sentido contrário 
ao seguido pela sentença recorrida acolhendo -se o invocado erro de direito.

Realce -se, porém, que o caso em apreço assenta em pressupostos algo diferentes.
Em primeiro lugar, para além do atestado atrás mencionado, o recorrido apresentou novo ates-

tado médico de incapacidade, emitido em 4/7/2007, com menção expressa de que a incapacidade era 
anterior a 2002.

Em segundo lugar, no caso dos autos, sobre a “Validade dos atestados de incapacidade emitidos 
em data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro”, conforme resulta 
do probatório, a Administração Tributária emitiu informação vinculativa a determinar que “deverá a 
Administração Tributário, a título excepcional, aceitar os atestados de incapacidade emitidos ao abrigo 
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da legislação vigente à data da verificação da deficiência, para comprovação das situações relativas 
aos anos de 2004 a 2007, no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos passivos no decurso de 
2008.”

Alega a Fazenda Pública que esta informação vincula a própria Administração Tributária perante 
todos os contribuintes, nos termos dos artigos 55º e 57º do CPPT e 68º da LGT e que “a situação do 
recorrente não se enquadra no âmbito material e temporal da excepção consignada em 3. da dita infor-
mação vinculativa (ponto 3 das Conclusões).

Contra este entendimento se insurge a sentença recorrida considerando que “Em matéria de bene-
fícios fiscais vigora o princípio da legalidade, nas suas vertentes formal e material (nº 2 do art. 106.º da 
CRP), o que significa que é a lei que tem que definir os pressupostos da concessão de tais benefícios, 
sendo irrelevante o que as entidades administrativas entendem ou deixam de entender nessa matéria. 
Por isso as circulares e as instruções administrativas não têm força de lei e apenas vinculam os serviços 
na ordem interna de determinada hierarquia e, por isso, nem vinculam os tribunais, nem os particulares, 
isentando estes de responsabilidade por actos praticados de acordo com estas instruções, quanto aos 
seus deveres fiscais acessórios (art. 74º do CPT).

Ora, no caso sub -iudice, sendo a questão substancialmente a mesma, nota -se está em causa uma 
situação relativa ao ano de 2002 e um procedimento inspectivo ocorrido em 2006, ou seja, tudo ante-
riormente ao período abrangido pela referida informação vinculativa.”

O Mmº Juiz “a quo” conclui pela não aplicação da referida Informação Vinculativa, mas não em 
virtude da eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da mesma, quer pela eficácia retroactiva quer 
por alterar o sentido de actos jurídicos com valor e força de decreto -lei.

O que a sentença recorrida questiona é “a diferenciação de tratamento para situações anteriores 
à abrangida pela informação vinculativa”, considerando -a “injustificadamente discriminatória, e, por 
isso, contrária aos princípios da igualdade e da justiça material, consagrados no art.º 5º/2 da LGT”.

E, na verdade, afigura -se que assiste razão ao Mmº Juiz “a quo”.
Com efeito, e desde logo, a Fazenda Pública, não invoca razões substantivas e objectivas bastantes 

para justificar a excepção, consignada no ponto 3 da dita informação, limitando -se a invocar que a mesma 
assenta numa “alegada impossibilidade de o sujeito passivo obter a partir de 21 -01 -2008 um atestado de 
incapacidade fiscalmente válido para o ano de 2002, emitido em conformidade com regras e critérios, 
decorrentes do Dec -Lei n.º 202/96, de 23.10., na medida em que a nova Tabela de Incapacidades, aprovada 
pelo Dec -Lei nº352/2007, de 23.10 (entrada em vigor naquela data de 21 -01 -2008), permitindo, assim, 
à Administração Fiscal aceitar (sempre a título excepcional) os atestados emitidos em conformidade 
com o cit. D.L. nº352/2007 (e não da legislação vigente até 30 -11 -1996, como foi o caso do impug-
nante) e que certifiquem relativamente aos anos de 2004 a 2007 incapacidade fiscalmente relevante”.

Assim sendo, como bem se concluiu na sentença recorrida, que se a Administração Tributária 
entende “que os atestados de incapacidade emitidos em data anterior à da entrada em vigor do Decreto-
-Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, são idóneos para documentar deficiência fiscalmente relevante 
para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, para os anos de 2004 a 2007, necessariamente (por 
identidade, senão maioria, de razão) que há -de considerar os mesmos idóneos para prova de deficiência 
fiscalmente relevante para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, para o ano de 2002, sob pena de 
cair no arbítrio e violação dos referidos princípios (1).

Por outro lado, há ainda um outro elemento relevante a ter em conta e que pesou no sentido dado 
à sentença recorrida.

Na verdade, no caso dos autos, pode ler -se na sentença recorrida “que o impugnante, entretanto, 
apresentou atestado que, apesar de obtido em 2007, atesta a sua incapacidade para o ano de 2002”.

Na verdade, logo na audiência prévia (fls. 61 ss. do PA) o ora recorrido alegou “que em 2007 
foi emitido novo atestado ao contribuinte, de acordo com o disposto no DL n.º 202/96, de 23/10, e 
que comprova uma incapacidade permanente de 80% anterior a 2002, pelo que o contribuinte dispõe, 
actualmente, de dois atestados médicos que comprovam que, em 2002 -12 -31, era portador de um grau 
de incapacidade superior a 60%.”

Assim sendo, também por aqui se entende que deveria a Administração Tributária conceder o 
direito ao benefício fiscal.

Como bem refere a sentença recorrida, “(…) o direito ao benefício fiscal, não depende do seu 
reconhecimento pela AF, antes resultando automaticamente da lei, comprovado que esteja, pela entidade 
competente, o grau de incapacidade que a lei considera relevante para efeitos fiscais, no caso «um grau 
de invalidez permanente igual ou superior a 60%» (cfr. n.º 3 do citado art. 25º e n.º 6 do citado art. 80º 
do CIRS e ainda n.º 5 do art. 44º do EBF). Isso mesmo é, aliás, reconhecido pela DGCI, na Circular 
n.º 22/90 de 22/6.(…).

O atestado médico que certifica o resultado da avaliação médica deve ser considerado pelas razões 
expostas como documento superveniente, uma vez que, emitido em conformidade com o legalmente 
exigido, certifica que a incapacidade se verifica a 2002 (vide, neste sentido, acórdão do TCAN de 
11.09.2008, processo n.º 115/04.6Bebrg, disponível em www.dgsi.pt)”.
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Acresce que à mesma conclusão se chegará tendo em conta a inserção dos atestados médicos de 
incapacidade nos denominados actos certificativos constitutivos, embora sujeitos a regime especial.

Como ficou consignado no Acórdão já citado de 10/9/2008, “(…) tem -se entendido que um re-
quisito essencial dos actos certificativos é a sua correspondência com a realidade, não podendo eles, 
se se verificar um erro sobre a situação que se destinam a certificar, ser tratados como actos válidos, 
mesmo que transcorra o prazo legal para a sua impugnação contenciosa com fundamento em ilegali-
dade. Seria absurdo que, por exemplo, se por erro se certificasse falsamente que determinada pessoa 
concluiu o curso de medicina, ela passasse a considerar -se como médico após ter decorrido o prazo 
legal de impugnação contenciosa, passando a estar legalmente habilitada para praticar actos médicos, 
ou que, se, também por erro, se verificasse o «óbito» de determinada pessoa que continuava viva e se 
emitisse a respectiva certidão de óbito, ela pudesse considerar -se juridicamente morta, após o decurso 
do prazo referido, com a consequente devolução da sua herança aos respectivos.

Por isso, no que concerne aos actos certificativos, a correspondência entre o que se certifica e a 
realidade deve ser considerada como um elemento essencial do acto, o que possibilitará a qualificação 
como nulidade do vício de falta de correspondência entre o acto e a realidade, de harmonia com o 
art. 133.º, n.º 1, do C.P.A. (…).

Isto significa que, mesmo que existisse (e não existia, como se viu), antes do Decreto -Lei n.º 202/96, 
um acto certificativo constitutivo relativo à definição do grau de invalidez, a Administração Tributária 
sempre poderia pôr em causa a sua validade com fundamento na não correspondência entre o certificado 
e a realidade, não havendo qualquer «caso decidido ou resolvido» sobre tal matéria”.

A doutrina do Acórdão assenta no facto de que as situações de deficiência qualificadas como inva-
lidez permanente serem susceptíveis de evolução, quer no sentido do agravamento quer no de melhoria.

Nesta sequência, concluiu -se no mesmo Acórdão que “A força certificativa de um atestado médico 
que afirme a existência de uma incapacidade não insusceptível de evolução ou correcção, não pode deixar 
de limitar -se à comprovação da existência daquela no momento em que a subjacente verificação da incapa-
cidade foi feita e em momentos anteriores que sejam abrangidos pelo acto de verificação, nunca podendo 
considerar -se certificativo da manutenção indefinida no futuro da mesma situação de incapacidade”.

Ora, assim sendo, o que está proibido é que o atestado médico certifique a existência de uma dada 
incapacidade para o futuro, mas não, como é óbvio, para o passado, inserindo -se perfeitamente naquelas 
situações em que ao acto administrativo pode ser atribuída eficácia retroactiva, desde que verificados os se-
guintes pressupostos (cfr. o art. 128º, n.º 2, alínea a), do CPA:”Quando a retroactividade seja favorável para 
os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que se 
pretende fazer remontar a eficácia do acto já existissem os pressupostos justificativos da retroactividade”.

Em anotação a este preceito, refere MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e Outros (2), que o que 
aqui interessa “é que o acto já pudesse ter sido praticado legalmente à data a que agora se reportam os 
seus efeitos, por já existirem então os seus próprios pressupostos”.

E é efectivamente o que se passa no caso sub judice.
Como vimos, o recorrido apresentou em 2007 um atestado que certifica uma incapacidade que 

evoluiu negativamente (em 1996 era de 60%), na medida em que comprova uma incapacidade perma-
nente de 80% com efeitos reportados a data anterior a 2002.Por outro lado, a retroactividade é favorável 
ao interessado e não prejudica os direitos ou interesses legalmente protegidos de outras pessoas, de 
terceiros. Pelo contrário, seria até contrário aos mais elementares princípios da justiça e da boa fé que, 
sendo o recorrido portador de uma incapacidade permanente, certificada por atestados de 1996 e 2007, 
se reconhecesse força certificadora a este último adequada a permitir que gozasse de benefício fiscal 
em 2007, mas se desconsiderasse essa mesma força para o ano de 2002.

Assim sendo, o referido atestado não pode deixar de relevar e ser tido em conta, para efeitos de 
benefício fiscal relativo ao ano de 2002, enquanto acto certificativo constitutivo de direitos, ao qual foi 
conferida eficácia retroactiva, nos termos do art. 128º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Em face do exposto, considera -se que é de confirmar a sentença recorrida, julgando improcedente 
o recurso, e, nessa sequência, mantendo a anulação da liquidação oficiosa de IRS impugnada, relativa 
ao ano de 2002.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal acordam, 

em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

(1) Neste sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 12/10/2011, proc. 
00258/10.7BEBRG.

(2) Cfr. Código do Procedimento Administrativo, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, p. 623. 
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 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Erro na forma de processo. Pedido. Convolação.

Sumário:

 I — O erro na forma do processo afere -se pelo ajustamento do meio processual ao 
pedido que se pretende fazer valer, sendo que no caso de ser deduzido mais do 
que um pedido e só a um deles se mostrar ajustada a forma processual escolhida, 
é de considerar sem efeito o pedido para o qual o processo não é adequado, por 
aplicação analógica do art. 193º, n.º 4, do CPC.

 II — Se um dos pedidos formulados em juízo pelo executado é de que seja absolvido 
do pedido executivo, a oposição à execução fiscal é o meio processual próprio.

 III — O Juízo sobre a inexistência de alegação de causa de pedir válida, pode justificar 
a rejeição liminar da oposição à execução fiscal, mas já não a decisão no sentido 
da verificação de erro na forma do processo.

 IV — Em abstracto, a alegação de que não era possível a instauração de uma execução 
fiscal após a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido 
de oposição à execução fiscal, subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Processo n.º 124/12 -30.
Recorrente: Massa Insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

I -RELATÓRIO

1. A massa insolvente de JORGE RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA HELENA FERREIRA 
DOS SANTOS, representada pela Administradora de insolvência, deduziu oposição a uma execução 
fiscal que contra ela foi instaurada para cobrança de IRS relativo ao ano de 2006, no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu.

1.2. Para tanto, invocando os fundamentos das alíneas a), b), d), e), g) e i) e segts. do art. 204º, 
n.º 1, do CPPT, alegou a Oponente, em resumo, o seguinte:

“Nulidade da citação, porquanto o destinatário da notificação deverá ser a “Massa Insolvente” 
e não a “administradora da insolvência”;

Nulidade por omissão de notificação para “o exercício do direito de audiência prévia quanto ao 
objecto da execução”;

Nulidade da citação, por “não conter a informação completa sobre a origem dos montantes 
executados e a forma como foram calculados”;

Não podia ter sido instaurada a execução fiscal após declaração de insolvência da sociedade 
originária devedora, sendo que a Fazenda Pública deveria ter reclamado os seus créditos no processo 
de insolvência;

Não é exigível qualquer imposto pela insolvente e muito menos pela ora oponente;
Também não poderão “ser exigíveis eventuais coimas, custas processuais e/ou juros pela falta de 

entrega desse mesmo imposto e todas as quantias que derivem dessa quantia “raiz”;
O Oponente concluiu formulando o pedido nos seguintes termos:
“Termos em que, e nos melhores de direito, deverá a presente petição de oposição ser recebida, 

ser declarada procedente e em consequência:
1º Declarar nula a citações [sic] da oponente, devendo ordenar -se a anulação de todo o proces-

sado posterior;
2º Declarar nula e de nenhum efeito a certidão/liquidação de dívida, títulos executivos que 

sejam o fundamento dos presentes autos de execução e consequentemente nula também a citação da 
executada ora oponente;

3º Declarar inexigível a quantia exequenda peticionada nos presentes autos, absolvendo -se a 
oponente do pedido executivo”.

2. O Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em sede liminar, julgando verificado 
o erro na forma de processo, absolveu a Fazenda Pública da instância e determinou a convolação da 
petição inicial em requerimento de arguição de nulidades a apreciar no âmbito do processo de exe-
cução fiscal, pelo que ordenou a remessa dos autos à execução fiscal para aí ser apreciado o referido 
requerimento.
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2.1. Para tanto argumentou, em síntese, que sendo o pedido de nulidade da citação “o pedido 
principal”, o mesmo não constitui fundamento de oposição à execução fiscal, pois “o que está em 
causa é a prática pelo Órgão de Execução Fiscal de um acto a que a executada imputa nulidade”, 
pelo que o requerimento para apreciar a alegada nulidade da citação deve ser dirigida ao Órgão de 
Execução Fiscal. Nesta sequência, o Mmº Juiz “a quo” procedeu à referida convolação, depois de 
mencionar não haver qualquer obstáculo quanto à tempestividade, uma vez que a nulidade foi ar-
guida dentro do prazo da oposição à execução fiscal, como exigido pelo art. 198º, n.º 2, do Código 
de Processo Civil (CPC).

3. A Oponente não se conformou com a decisão e dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

3.1.A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

“1. -
A oposição judicial está prevista nos Arts.203º, 204º e sgts. do CPPT e o art. 204º prevê taxati-

vamente os fundamentes que poderão lastrar uma oposição judicial num P.E.F. (processo de execução 
fiscal).

2. -
A al.b) do referido Art.204º menciona expressamente a ilegitimidade do executado como possi-

bilidade da alegação em sede de oposição judicial.
3. -
A suscitada nulidade da citação, alegada pela recorrente está directa e intrinsecamente relacio-

nada com o facto desta não se considerar devedora na presente execução  - isto é que, nela, é parte 
ilegítima e que este PEF não poderá prosseguir contra si.

4. -
Tratar -se -á, antes de mais, de um caso, não só de “simples” ilegitimidade processual como, an-

tes, de um caso de ilegitimidade substantiva (embora, admite -se, esta qualificação ou enquadramento 
jurídico possa sofrer “outras discussões”.

5.  -
Sendo ainda certo que os restantes fundamentos desta concreta oposição, tal como a própria 

sentença recorrida deixa antever, estão enquadrados na previsão do Art.204º do CPPT.
6. -
Por outro lado, e ainda que assim não se entenda, o que não se concede e avança por mera de 

patrocínio, sempre a al.i) do Art.204º estabelece que podem ainda servir de fundamento à oposição 
quaisquer outras ilegalidades não prevista nas alíneas anteriores, desde que não interfira em matéria 
de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título  - sendo manifestamente este o caso 
dos autos, uma vez que não se trata de um acto da exclusiva competência da entidade administrativa.

7. -
Apesar da citação para a execução não poder ser considerado um acto exclusiva e materialmente 

administrativo, no limite, a admitir -se assim qualificado, a não exclusividade dessa competência advirá 
ainda do facto de existir tutela jurisdicional, em sede de reclamação para o TAF sobre as decisões que 
pudessem ser tomadas sobre essa matéria pelo Sr. Chefe do SEF competente (e não, apenas, o recurso 
hierárquico ou gracioso).

8. -
Ao invés, ao decidir da forma que vai recorrida, o tribunal “a quo” tem a perigosíssima eventu-

alidade de cercear o direito da recorrente apresentar a sua petição de oposição em tempo útil, isto é, 
nos 30 dias previstos para o efeito, no Art.203º do CPPT.

9. -
Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio admite a recorrente a aplicação do regime 

previsto no art. 279º n. 1 do CP Civil; através da suspensão destes autos de oposição até à decisão 
transitada em julgado daquela referida arguição de nulidade da citação  - o que, nesta medida, e caso 
faleça toda a anterior alegação recursiva, requer expressamente seja aplicado ao caso dos autos.

10. -
Esta solução teria, pelo menos, a virtude de não coarctar à oponente, ora recorrente, o direito 

de debater judicialmente as matérias que depositou na sua peça processual.
11. -
Entende a recorrente que a douta decisão recorrida violou os Arts.203º e 204º do CPPT, o Art.103º 

da LGT, bem como. pela não previsão da possibilidade da sua aplicação, o Art.279º nº.1 do CPC, isto 
é, ao não ter sofrido a aplicação merecida e possível, nos presentes autos.

12. -
Devendo ser revogada a douta sentença recorrida, sendo substituída por decisão que ordene o 

prosseguimento da oposição para conhecimento de todas as questões aí suscitadas;
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13. -
Ou, e caso assim não se entenda, que ordene a suspensão da presente execução até à decisão 

definitiva e transitada sobre a suscitada arguição de nulidade da citação da executada – assim se 
entenda, de acordo com a douta sentença recorrida que deverá ser matéria a conhecer pelo Sr. Chefe 
do SEF de Tondela.”

4. Não foram apresentadas contra -alegações.
5. O Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer (fls. 117), no sentido de que o recurso deve 

improceder.
6. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1. DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face à natureza liminar 

dessa decisão.
2. DE DIREITO
2.1. A questão a apreciar e decidir
O Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, perante uma petição de oposição à 

execução fiscal, proferiu, em sede liminar, decisão julgando verificada a nulidade por erro na forma 
do processo e ordenando a prossecução do processo como requerimento endereçado à execução fiscal.

Na mesma decisão também absolveu a Fazenda Pública da instância, embora, como bem salienta 
JORGE LOPES DE SOUSA (1), a consequência do erro na forma do processo, de acordo com o disposto 
no art. 198.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, é tão -só a anulação dos actos que não possam ser aproveitados e a 
prática dos que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, quanto possível, da 
forma estabelecida pela lei, em obediência ao princípio da economia processual, só não sendo possível 
o aproveitamento dos actos já praticados quando deles resulte diminuição das garantias do réu.

O Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu considerou verificado o erro na forma do 
processo porque, tendo presente que o pedido de nulidade de citação foi o pedido principal, facilmente 
se verifica que o objecto dos presentes autos não encontra enquadramento nas previsões do art. 204º 
do CPPT. Ou seja, aferiu a nulidade decorrente do erro na forma do processo, não em face dos pedidos 
formulados na petição inicial, mas em face daquele que considerou ser o único fundamento invocado 
na petição inicial: a «nulidade da citação». Assim, e considerando também que essa nulidade deve ser 
arguida mediante requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal, ponderou a possibilidade de 
convolar a petição inicial para a forma processual adequada, tendo concluído afirmativamente, tanto 
mais que a nulidade foi arguida dentro do prazo da oposição à execução fiscal, como exigido pelo 
art. 198.º, n.º 2, do CPC.

A Oponente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, defendendo, em síntese, se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas 
conclusões, que alegou fundamento válido de oposição à execução fiscal.

Em face das conclusões que delimitam o objecto e âmbito do recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 
685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão que cumpre apreciar e decidir é apenas a 
de saber se a decisão recorrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância 
com fundamento em erro na forma do processo e, em consequência, ordenou que o processo prosse-
guisse sob a forma de requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal.

2.2. Assim recortada a questão verifica -se que é idêntica à que foi apreciada por este Supremo 
Tribunal, no Acórdão de 29/2/2012, proc. 01161/11, de que a ora relatora foi 1ª adjunta. Não havendo 
razões para alterar a jurisprudência ali fixada, vamos, por isso, com a devida vénia, transcrever o men-
cionado Acórdão, ainda que com as devidas adaptações.

Escreve -se, a este propósito, no citado Acórdão:
“Antes do mais, impõe -se recordar aqui a noção de erro na forma do processo e o critério ope-

rativo por que se afere o mesmo.
O erro na forma do processo é uma nulidade que consiste na utilização de meio processual im-

próprio. Como é sabido, a verificação do erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio 
processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada 
pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma 
processual ocorre o erro na forma do processo (() (Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo 
Civil Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, págs. 288/289. No mesmo sentido, 
RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3.ª edição, 1999, pág. 262, e 
ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100.º, pág. 378.)).

Salvo o devido respeito, no despacho impugnado não se distinguiu em termos inequívocos duas 
situações que não se confundem: uma realidade é a falta de alegação de fundamento válido de oposição 
à execução fiscal, que conduziria sem mais à rejeição liminar nos termos do disposto no art. 209.º, 
n.º 1, alínea b), do CPPT, como bem salientou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, 
sem prejuízo da possibilidade de apresentação de nova petição inicial ao abrigo do disposto nos 
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arts. 234.º -A e 476.º, do CPC; realidade diferente é o erro na forma do processo, que constitui uma 
nulidade de conhecimento oficioso, mas que impõe a convolação do processo para forma adequada
(cfr. art. 98.º, n.º 4, do CPPT, e art. 97.º, n.º 3, da LGT), com anulação apenas dos actos que não possam 
aproveitar -se para a forma processual adequada sem diminuição das garantias de defesa (cfr. art. 199.º, 
n.ºs 1 e 2, do CPC), sendo que, se não for possível a sanação da nulidade, o erro na forma do processo 
determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na fase liminar, ou, se já ultrapassada a 
fase liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição do réu da instância (cf. arts. 288.º, 
n.º 1, alínea b), 493.º, n.ºs 1 e 2, e 494.º, alínea b), todos do CPC)

Ora, no despacho recorrido, após se referir que não fora invocado fundamento válido de oposição 
e considerando -se que fora invocada exclusivamente a nulidade da citação, entendeu -se verificado o 
erro na forma do processo, pelo que se passou a ponderar a possibilidade de convolação do processo 
para a forma adequada, que se entendeu ser o requerimento dirigido à própria execução fiscal, tendo-
-se concluído pela afirmativa.

Acontece, porém, que toda a argumentação aduzida no despacho liminar em ordem a considerar 
que se verificava o erro na forma do processo se alheou dos pedidos formulados na petição inicial, 
centrando -se exclusivamente na única causa de pedir que considerou ter sido invocada, qual seja a da nu-
lidade da citação. Não se atentou, designadamente, que o pedido que foi formulado na petição inicial em 
terceiro lugar, que se deve «[d]eclarar inexigível a quantia exequenda peticionada nos presentes autos, 
absolvendo -se a oponente do pedido executivo» (cfr. 1.1), é um pedido típico da oposição à execução fiscal.

Para este pedido, a forma processual escolhida pela Executada é, inequivocamente, a ajus-
tada (2)(…) o que nos obriga a reequacionar a questão do erro na forma do processo, tendo presente 
que os dois outros pedidos formulados na petição inicial, que, afinal, não são senão um – de declaração 
da nulidade da citação – não são pedidos a que a forma processual escolhida – a oposição à execução 
fiscal – se adeqúe.

Ora, ensina JORGE LOPES DE SOUSA, sob a epígrafe «Erro parcial na forma de processo»:
«Nos casos em que tenha sido efectuada cumulação de pedidos e a forma do processo seja adequada 

à apreciação apenas de um deles, não poderá haver correcção da forma de processo quanto aos proces-
sos para os quais a forma de processo é inadequada, pois o processo tem de seguir a forma escolhida 
pelo interessado relativamente à apreciação do pedido para que essa forma de processo é adequada.

Nestes casos, a solução que se extrai do tratamento dado a uma questão paralela no n.º 4 do 
art. 193.º do CPC, é a de considerar sem efeito o pedido ou pedidos para o qual o processo não é 
adequada, seguindo o processo apenas para apreciação do pedido que deva ser apreciado em processo 
do tipo escolhido pelo interessado.

Essa consequência é uma aplicação da regra do art. 199.º do CPC, segunda a qual, no caso de 
erro na forma de processo, é nulo todo o processado que não puder aproveitar -se para a tramitação 
de acordo com a forma estabelecida na lei. Nesses casos de erro parcial da forma de processo, como 
este tem de prosseguir para apreciação do pedido para que é adequado, a consequência relativamente 
ao outro pedido será a de nulidade parcial do processo, na parte a ele respeitante, o que se reconduz 
a que o processo prossiga como se esse pedido não tivesse sido efectuado» (() (Ob. cit., volume II, 
anotação 10 e) ao art. 98.º, págs. 92/93.)).

Verificado que está que um dos pedidos formulados na petição inicial é adequado à forma pro-
cessual escolhida e em face do que acima deixámos dito, somos conduzidos à conclusão de que deve o 
processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais pedidos, 
devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Admitimos, no entanto, que, caso não houvesse na petição inicial alegação capaz de constituir 
fundamento válido de oposição à execução fiscal, não faria sentido fazer prosseguir o processo para 
apreciar esse pedido. Dito de outro modo, de nada valeria a formulação de um pedido adequado se 
não houvesse causa de pedir que pudesse integrar fundamento válido de oposição.

Cumpre, pois, verificar se algum dos fundamentos invocados na petição inicial pode integrar, 
em abstracto, fundamento válido de oposição à execução fiscal, a justificar que esta prossiga para 
conhecimento do pedido de extinção da execução.

Como dissemos já, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu parece ter considerado 
que na petição inicial se invocou uma só causa de pedir (e se formulou um só pedido), qual seja a nu-
lidade da citação. A ser assim, subscreveríamos a decisão recorrida, se bem que com fundamentação 
algo diversa.

Acontece, no entanto, que na petição inicial foi também invocada uma outra causa de pedir, a 
qual constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal. Na verdade, para além da nulidade 
da citação (() (A Oponente alegou também (…) que, porque foi declarada a sua insolvência, não podia 
agora ser -lhe agora exigida coercivamente uma dívida que não foi reclamada no processo de insolvência.

Ora, em abstracto, a alegação de que não era possível a instauração de uma execução fiscal após 
a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal, 
subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto 
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no seu parecer (()(Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 38 b)
ao art. 204.º, págs. 498/499.)).

Assim, porque na petição inicial foi formulado pedido próprio da oposição à execução fiscal e nela 
foi invocado fundamento de oposição atendível, não há que ponderar a possibilidade de convolação 
para qualquer outra forma processual, antes sendo de reiterar a conclusão acima formulada, de que 
deve o processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais 
pedidos, devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Não resistimos a citar aqui de novo JORGE LOPES DE SOUSA, que, renovando a doutrina acima 
exposta, mas agora referindo -se à hipótese aqui em causa – de cumulação da arguição de nulidade da 
citação em processo de oposição à execução fiscal com fundamento de oposição previsto no art. 204.º, 
n.º 1, do CPPT –, afirma:

«Se a arguição de nulidade por falta de citação ou qualquer nulidade secundária for feita em 
oposição à execução fiscal, nos casos em que não o pode ser, poderá haver possibilidade de convolação 
de petição de oposição em requerimento de arguição de nulidade com a consequente incorporação 
do mesmo no processo de execução fiscal, convolação essa que, quando possível, é obrigatória, nos 
termos dos arts. 97.º, n.º 3, da LGT, e 98.º, n.º 4, do CPPT.

Tal possibilidade, porém não existe quando a nulidade da citação não é o único fundamento de 
oposição invocado e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no artº 204º.

Em situações deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na forma de pro-
cesso quanto a um deles, a solução que se extrai do regime do processo civil é considerar sem efeito 
o pedido para o qual o processo não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão pa-
ralela no n.º 4 do art. 193.º do C.P.C. Na verdade, refere -se nesta norma, para o caso de cumulação 
de pedidos substancialmente incompatíveis que «a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique 
sem efeito, por incompetência do tribunal ou por erro na forma de processo». Não se estará, decerto, 
perante um caso aqui directamente enquadrável, pois não haverá cumulação de pedidos substancial-
mente incompatíveis. No entanto, nesta norma pressupõe -se que a solução legal para a apresentação 
de um pedido para o qual o processo é inadequado é a de que ele «fique sem efeito», prosseguindo 
o processo para apreciação do pedido para o qual o processo é adequado. Por isso, nestes casos em 
que são invocados fundamentos de oposição juntamente com a arguição de nulidade, não haverá 
possibilidade de convolação, por esta pressupor que todo o processo passasse a seguir a tramitação 
adequada e, nestas situações, tal não poder determinar -se, por o processo de oposição ser o próprio 
para apreciação dos fundamentos invocados que devam ser apreciados em processo de oposição» (() 
(Ob. cit., volume III, anotação 14 ao art. 165.º, págs. 146/147.)).

O despacho recorrido, que decidiu em sentido diverso – ou seja, no sentido da convolação da 
oposição à execução fiscal em requerimento de arguição de nulidade a incorporar na execução fiscal 
– não pode pois manter -se, devendo o processo ser devolvido à 1.ª instância, a fim de aí prosseguir 
para conhecimento do pedido de extinção da execução fiscal, se nada mais a isso obstar”.

Aplicando o exposto ao caso em análise, e porque se trata, repete -se, de questão idêntica, o des-
pacho do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 15/12/2011, que decidiu convolar 
a petição inicial da Oposição deduzida pela ora recorrente em requerimento dirigido ao órgão de Exe-
cução Fiscal, não pode, pois, manter -se, devendo o processo ser devolvido à 1.ª instância, a fim de aí 
prosseguir para conhecimento do pedido de extinção da execução fiscal, se nada mais a isso obstar.

Assim sendo, o presente recurso merece, pois, provimento, em conformidade com os fundamentos 
constantes do Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, que reproduzimos, com o que ficam, 
consequentemente, prejudicadas as demais questões suscitadas a título subsidiário.

III  - DECISÃO
Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido 
e ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí ser conhecido o pedido de extinção da 
execução fiscal, se nada mais a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, 
anotação 10 b) ao art. 98.º, pp. 88/89.)

(2) (Note -se que a oposição, em regra, visa a extinção, total ou parcial, da execução fiscal, mas pode também ter por 
objecto a suspensão da execução. É o caso em que a exigibilidade da dívida seja determinada por motivo meramente temporário, 
como, v.g., concessão de uma moratória (como as que têm vindo a suceder nos diplomas que prevêem regimes especiais de 
regularização de dívidas), existência de processo de falência ou de insolvência ou recuperação de empresas, ter sido decidida, 
por via administrativa, a suspensão da eficácia do acto de liquidação ou a própria suspensão da execução. Neste sentido, JORGE 
L. DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 39 ao art. 204.º, p. 502.) 
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 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Reversão. Direito de audição. Reclamação graciosa. Reclamação administrativa.

Sumário:

 I — O procedimento de reclamação graciosa previsto nos artigos 68º a 77º do CPPT 
não é o meio adequado para se impugnar perante a administração tributária o 
acto que considerou extemporâneo o exercício do direito de audição prévia ao 
acto de reversão da execução fiscal contra os devedores subsidiários.

 II — Não é aplicável à execução fiscal a norma do artigo 66º da LGT que permite aos 
contribuintes reclamar dos actos ou omissões praticados no decurso do procedi-
mento tributário.

 III — O meio de defesa adequado para reagir contra o despacho que considerou ex-
temporâneo o exercício direito de audição é a reclamação judicial prevista no 
artigo 276º do CPPT.

 IV — Todavia, pelo princípio da impugnação unitária formulado no artigo 54º do CPPT, 
a ilegalidade resultante do desrespeito do direito de audição, pode ser invocada 
na reacção contenciosa que se tomar contra o acto de reversão.

Processo n.º 233/12 -30.
Recorrentes: Alexandre Miguel Santos Matos Veríssimo e outra.
Recorrido. Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Alexandre Miguel Santos Matos Veríssimo e Cristina Isabel da Silva Pardela Veríssimo, iden-
tificados nos autos, interpõem recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Almada que julgou improcedente a impugnação judicial interposta do acto que indeferiu a reclamação 
graciosa que apresentaram contra o despacho do órgão de execução fiscal que considerou extemporâ-
neo o exercício de audição prévia à reversão da execução fiscal instaurada no Serviços de Finanças de 
Setúbal 2 contra JJP - Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Nas respectivas alegações, concluem o seguinte:
1º  - A Douta Sentença proferida pelo Tribunal “a quo” entende que a reclamação graciosa não é 

o meio próprio para atacar um acto proferido no âmbito de um processo de execução fiscal, pelo que 
a decisão de indeferimento da mesma estaria correcta.

2º  - Acontece porém, que os recorrentes atacaram um despacho do Serviço de Finanças — que 
considerou extemporâneo o exercício de audição prévia  -, o qual não foi proferido no âmbito de um 
processo de execução fiscal, e não foi notificado aos ora recorrentes.

3º  - Todos os actos devem ser notificados aos interessados (artigo 268, nº3 C.R.P.) e todos eles 
são impugnáveis (art. 9 n.º 2 L.G.T. e 268 nº4 C.R.P.), e como tal aquele acto — repita -se, anterior à 
execução — não pode deixar de ser atacado fora da execução fiscal só porque o Serviço de Finanças 
entendeu citar os ora recorrentes para a execução sem lhes dar a conhecer e, consequentemente, sem 
lhes dar a possibilidade de reagir contra o anterior “erro” daquele Serviço de Finanças.

4º  - No entender dos recorrentes, e salvo melhor opinião, ocorreu a preterição de uma formalidade 
anterior ao processo de execução fiscal, constituindo uma ilegalidade fundamento, não de oposição 
à execução, mas sim de reclamação graciosa nos termos do disposto no artigo 99º alínea d) ex vi o 
artigo 70º nº1 ambos do C.P.P.T.

5º  - Além do que, o Serviço de Finanças ao ter conhecimento do erro por si cometido, deveria ter 
alterado imediatamente a sua decisão de não aceitar o exercício de audição prévia apresentado atem-
padamente pelos contribuintes, ao invés de se aproveitar do seu erro num verdadeiro “venire contra 
factum próprio”.

6º  - Como tal, conclui -se que o acto atacado pelos recorrentes, contrariamente ao decidido na Douta 
Sentença recorrida — e bem assim na decisão da reclamação graciosa  -, não consta dos fundamentos 
elencados no artigo 204º C.P.P.T.

7º  - Termos em que, e nos melhores de Direito, se requer a Vs. Exas. se dignem dar provimento 
ao presente recurso pelos fundamentos supra indicados, e conhecer da ilegalidade invocada, fazendo-
-se assim justiça.

1.2. Não houve contra -alegações.
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1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que se deve negar provimento ao recurso, 
porque o meio próprio para atacar o despacho de reversão é a oposição e não a impugnação, sendo certo 
que, por intempestividade, não é possível convolar o processo para a forma adequada.

2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
1. Em 21/07/2004 foram instaurados os processos de execução fiscal com os nºs 3530200401026143, 

3530200401031724, 3530200401034057 e 3530200401036432 contra a sociedade JJP Empresa de 
Trabalho Temporário, Lda., por dívidas de IVA de 2001, 2002, 2003 e 2004 no montante total de 
€2.159.366,00  - (cfr. fls. 125/126 do apenso).

2. Em 10/05/2010 foram emitidos despachos para audição (reversão) dos ora impugnantes  - (cfr. 
fls. 123/127 do apenso).

3. Em 28/05/2010 deu entrada na administração tributária o requerimento apresentado pelos ora 
impugnantes para efeitos do exercício por escrito do direito de audição prévia na qualidade de respon-
sáveis subsidiários nos processos de execução fiscal referidos em 1)  - (como consta dos documentos 
de fls. 132/138 do apenso).

4. O requerimento mencionado no ponto anterior foi enviado por registo postal datado de 27/05/2010 
 - (cfr. doc. de fls. 14).

5. Em 07/06/2010 foi proferido despacho com o seguinte teor “A notificação para exercer o direito 
de audição ocorreu em 17/05/2070, para o fazer no prazo de 10 dias. O direito de audição foi exercido 
em 28/05/2010, pelo que é extemporâneo. Prossiga a reversão”  - (cfr. fls. 13).

6. Em 08/06/2010 foram emitidas as citações (reversão) dos ora impugnantes e enviadas através 
de carta registada com aviso de recepção (cfr. fls. 185 e 187 do apenso).

7. Os avisos de recepção mencionados no ponto anterior foram assinados em 15/06/2010  - (cfr. 
fls. 186/188 do apenso).

8. Em 03/09/2010 Alexandre Miguel dos Santos Matos Veríssimo e Cristina Isabel da Silva Par-
dela Veríssimo apresentaram reclamação graciosa contra a decisão proferida pelo serviço de finanças 
de considerar extemporâneo o exercício do direito de audição prévia à reversão da execução  - (cfr. teor 
de fls. 12/14 do apenso).

9. Em 21/10/2010 foi proferido despacho pela Chefe de Finanças Adjunta, por delegação, com 
o seguinte teor “É unânime na doutrina e na jurisprudência que a reclamação graciosa não é o meio 
processual adequado para o revertido recorrer do despacho que ordenou a reversão da execução fis-
cal contra os gerentes do sociedade executada, na qualidade de responsáveis subsidiários. (...) Assim, 
sendo que a forma de reacção judicial contra o despacho de reversão proferido na execução fiscal, 
por alguma ilegalidade de que o mesmo enferme, é a oposição à execução, por força do art. 151º/1 
e 204º do CPPT, e de que, cada ilegalidade tem o seu meio próprio de reacção e que os processos 
judiciais têm formas legalmente definidas de acordo com o tipo de acto que visam atingir, não podem 
estes ser usados indiscriminadamente, determino o arquivamento dos presentes autos por não ser o 
meio próprio”  - (cfr. fls. 204 do apenso).

10. Em 26/10/2010 foi emitido o ofício n.º 12568 dirigido à mandatária dos ora impugnantes para 
efeitos de notificação do despacho sobre a petição de reclamação graciosa  - (cfr. fls. 203 do apenso).

11. Em 11/11/2010 foi enviada, por registo postal, a este tribunal a petição de impugnação de 
fls. 1/7.

3. A factualidade a considerar resume -se no seguinte: (i) no âmbito de um processo de execução 
fiscal, os responsáveis subsidiários da dívida exequenda foram notificados para exercerem o direito 
de audição prévia à reversão da execução; (ii) após terem apresentado a sua defesa, por requerimento 
remetido ao serviço de finanças por carta registada, o órgão de execução fiscal emitiu um despacho 
em que considerou extemporâneo o exercício do direito de audição, ordenando o prosseguimento da 
reversão; (iii) citados para a execução por reversão, os recorrentes deduziram reclamação graciosa 
contra o despacho que considerou extemporâneo o exercício daquele direito; (iv) a reclamação foi 
indeferida com fundamento em que o meio próprio para reagir contra a reversão é a oposição e não 
a reclamação graciosa; (v) dessa decisão interpuseram impugnação judicial com fundamento em que 
não reagiram contra a reversão, mas contra a preterição de uma formalidade essencial; (vi) a sentença 
recorrida julgou que «o processo de reclamação graciosa não é o meio processual idóneo para reagir 
contra a falta de audição prévia no âmbito do processo de execução fiscal, por reversão, pelo que a 
decisão de arquivamento por não ser o meio próprio mostra -se correcta».

Os recorrentes não concordam com esta decisão, argumentando que não impugnaram o despacho 
pelo qual foram citados para a reversão, mas apenas o despacho de 7/6/2010 que considerou extempo-
râneo o exercício do direito de audição prévia, o qual, por não ter sido praticado no âmbito do processo 
de execução fiscal, pode ser reclamado graciosamente, nos termos do disposto no artigo 99º, alínea d) 
ex vi artigo 70º do CPPT.

A questão de direito consiste assim em determinar se o potencial revertido pode usar meios de 
impugnação administrativa contra um acto preparatório do acto de reversão.
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Apesar da complexidade da questão, na medida em que toca a um só tempo na natureza jurídica da 
execução fiscal e do acto de reversão, o procedimento de reclamação graciosa previsto nos artigos 68º 
a 77º do CPPT não pode ser meio adequado para impugnar perante a administração tributária um acto 
daquela natureza.

A reclamação graciosa prevista nessas normas tem por finalidade a anulação parcial ou total de 
«actos tributários», que são os actos de liquidação administrativa do imposto, actos integrados na fase 
constitutiva do procedimento tributário em que se apura quem é o devedor do imposto e se determina 
qual é o seu montante.

Mas não tem essa natureza o acto que recusa apreciar as questões levantadas pelo potencial re-
vertido em sede de audição prévia. Perspectivando a audição formal do responsável subsidiário a partir 
do acto de reversão, verifica -se que ela corresponde ao que a doutrina designa correntemente por uma 
formalidade essencial relativa à formação da vontade manifestada pelo órgão de execução fiscal. Nessa 
perspectiva dinâmica, a audição do responsável subsidiário tem a natureza de acto preparatório do 
acto reversão, um pressuposto desprovido de autonomia funcional relativamente ao acto conclusivo, 
ou seja, um acto insusceptível de produzir efeitos jurídicos autónomos e exteriores ao acto final. Na 
distinção feita por Rogério Soares, tais actos «produzem efeitos jurídicos, mas efeitos jurídicos tais que, 
precisamente por advirem de actos não funcionalmente autónomos, vão exercitar -se somente através 
do acto principal» (cfr. Direito Administrativo – Curso Complementar, pág. 156 e 157).

E também não tem a natureza de «acto em matéria tributária», mesmo no sentido mais amplo 
desta expressão, uma vez que não é um acto preparatório ou prévio ao acto de liquidação, destacável 
ou autonomizável do respectivo procedimento tributário para efeitos de impugnação administrativa ou 
judicial. A reversão, ao serviço de quem foi praticado o acto preparatório, é um acto administrativo 
que visa apenas efectivar a responsabilidade subsidiária, produzindo o efeito substantivo de transferir a 
responsabilidade do sujeito passivo originário para outro sujeito, embora a título subsidiário e o efeito 
processual de modificação subjectiva da instância executiva, pelo chamamento de alguém que não 
figura no título executivo.

A natureza de acto preparatório desse acto retira a possibilidade de se abrir uma impugnação 
contenciosa autónoma relativamente ao acto de reversão. A ilegalidade resultante do desrespeito do 
direito de audição, imputada a um acto preparatório, apenas pode ser invocada na reacção que se tomar 
contra o acto de reversão. É o que resulta do princípio da impugnação unitária expressamente formu-
lado no artigo 54º do CPPT, segundo o qual só há impugnação judicial do acto final do procedimento, 
ou seja, do acto que, por fixar a posição final da administração tributária, afecta directamente a esfera 
patrimonial do contribuinte, embora as ilegalidades que afectem os actos preparatórios do acto final 
sejam impugnáveis em sede de impugnação deste.

Deste modo, como a reacção contra a reversão é feita através da oposição à execução fiscal, a 
preterição do direito de audição, que ponha em causa a validade desse acto, em princípio deve ser sin-
dicada mediante esse meio processual (art. 204º n.º 1, alíneas b) e i) do CPPT) e não através de recla-
mação prevista no artigo 276º do CPPT, até porque esta, em regra, é apenas apreciada posteriormente 
à realização da penhora e da venda coerciva (cfr. Ac. de 27/5/2009, rec n.º 0448/09).

Diferente problema é a possibilidade de impugnação administrativa desse acto, desde que não 
se traduza numa reclamação graciosa. É que o artigo 66º da LGT prescreve que «os contribuintes e 
demais interessados podem, no decurso do procedimento, reclamar de qualquer acto ou omissão da 
administração tributária». Embora o princípio da impugnação unitária também esteja consagrado no 
n.º 2 desse artigo, aquela norma admite que as “decisões interlocutórias”, as tomadas antes do acto 
final, sejam objecto de reclamação administrativa imediata. Não se trata da reclamação graciosa prevista 
no artigo 68º do CPPT, mas sim da reclamação administrativa dirigida ao próprio autor do acto, que 
está regulada nos artigos 161º e 162º do CPA. A reclamação deve ser apresentada em 10 dias (nº 2 do 
art. 57º da LGT), para o próprio autor do acto, e sem efeito suspensivo sobre o procedimento.

Poderia este meio impugnatório ser usado no âmbito do processo de execução fiscal?
No n.º 1 do artigo 22º da LGT afirma -se inequivocamente que a reversão do processo de execução 

fiscal instaurado contra o devedor originário é a forma de efectivar a responsabilidade tributária por 
dívidas de outrem. Portanto, a opção legal é no sentido da responsabilidade tributária dos devedores 
subsidiários ser apurada no âmbito do processo de execução fiscal instaurado contra o devedor originário 
e não no âmbito de um novo processo executivo exclusivamente a ele destinado. A reversão traduz -se, 
pois, numa manifestação do princípio da economia processual, ao possibilitar a penhora e venda dos 
bens necessários à satisfação do crédito no âmbito do mesmo processo de execução, sem necessidade 
de se instaurar um outro.

As vantagens desta solução em termos de eficácia são bem visíveis: (i) sendo a insuficiência dos 
bens do devedor originário um dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, naturalmente que faz 
todo o sentido que a efectivação dessa responsabilidade ocorra no âmbito do processo onde se cons-
tata aquela insuficiência; (ii) como as vicissitudes do processo instaurado contra o devedor originário, 
nomeadamente a satisfação superveniente da divida, o surgimento de novos bens penhoráveis, a even-
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tual extinção do processo por prescrição ou anulação da dívida, têm repercussão imediata no devedor 
subsidiário, compreende -se a utilidade em haver um só processo para conhecer dessas situações.

Apesar de funcionalmente ligada ao processo executivo, a reversão não é um mero “acto de trâ-
mite”, mas um verdadeiro acto administrativo, no sentido que lhe dá o artigo 120º do CPA. Os efeitos 
que constitui, impondo ao destinatário a obrigação material de pagar uma dívida tributária de outrem 
e também determinadas obrigações acessórias, como os juros e as custas, projectam -se para fora do 
processo executivo, como se tivessem surgido, nas palavras de Soares Martinez, no “desenvolvimento 
patológico” da relação jurídica de imposto (cfr. Direito Fiscal, Almedina, Coimbra 2000, pág. 251). 
Tanto assim é que o revertido só é chamado a responder pela dívida tributária quando esta não é paga 
pelo devedor originário e, uma vez instaurada a respectiva execução fiscal, este não possua bens para 
responder pela dívida ou sejam insuficientes para tal (cfr. n.º 2 do art. 22º da LGT e n.º 2 do art. 153º 
do CPPT).

Mas, o facto de se tratar de um acto administrativo strito sensu não significa que o revertido possa 
usar contra ele os meios de defesa que normalmente são utilizados contra os actos tributários. Por se 
tratar de um acto praticado na execução fiscal, o meio de defesa idóneo para o responsável subsidiário 
sindicar contenciosamente o despacho de reversão não é a impugnação judicial, mas sim a oposição 
judicial à execução fiscal. Como se refere no acórdão deste Tribunal de 13/6/2011, rec. n.º 0358/11, 
citando -se abundante jurisprudência sobre a matéria, “estando em causa um acto de reversão proferido 
no âmbito de processo de execução fiscal, o meio processual a utilizar para o impugnar será um dos 
que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses no meio processual executivo”, por 
isso, “a impugnação judicial não é meio processualmente idóneo para reagir contra esse acto, pois 
que sendo ele praticado no âmbito de um processo de execução fiscal terá de ser atacado através dos 
meios de defesa próprios desse processo  - no caso, por via da oposição”.

De igual modo, vista a reversão na sua dimensão funcional, que considera a função desempenhada 
na execução fiscal, os meios de defesa contra os “actos processuais” destinados à formação da vontade 
manifestada no acto de reversão têm que ser aqueles que são próprios ou adequados ao processo de 
execução fiscal. Ora, a única reclamação que a essa forma processual conhece é a que está prevista no 
artigo 276º do CPC para os actos praticados pelo órgão de execução fiscal. Como em qualquer outro 
“processo judicial” podem ser arguidas nulidades processuais perante o órgão de execução fiscal ou 
interposta reclamação judicial (que a alínea n) do n.º 1 do art. 97º do CPPT apelida de «recurso»), 
mas coerentemente não está previsto qualquer meio de “impugnação administrativa” para o órgão de 
execução dos actos por si praticados.

Diz -se coerentemente, porque o n.º 1 do artigo 103º da LGT atribui à execução fiscal natureza 
judicial, impondo a obrigatoriedade de se moldar a tramitação da execução segundo as formas próprias 
dos processos judiciais, o que implica a aplicação supletiva das regras do processo civil. E nenhum 
obstáculo de ordem constitucional existe à feitura de um processo com esse figurino, desde que não 
se acometa ao órgão de execução fiscal a prática de actos jurisdicionais (cfr. acs. do TC n.º 331/92, de 
21/10/92, n.º 80/2003, de 12/2/03 e n.º 160/07, de 6/3/07).

Por isso mesmo, concorda -se inteiramente como o comentário que Lima Guerreiro faz ao arti-
go 103º da LGT, defendendo que «o processo de execução fiscal não tem, segundo o que a norma do 
numero 1 expressamente declara, natureza meramente administrativa ou mesmo mista, mas é unitária 
e integralmente um processo judicial. Essa natureza integralmente judicial do processo não prejudica, 
no entanto, a participação dos órgãos da administração tributária nos actos sem natureza materialmente 
jurisdicional, ou seja, na prática dos chamados actos materialmente administrativos da execução fiscal. 
Não é, pois, cindível o processo de execução em uma fase formalmente administrativa e outra admi-
nistrativa judicial. Ele é unitariamente um processo de natureza judicial» (cfr. Lei Geral Tributária 
– Anotada – Editora, Rei dos Livros, 2000, pág. 421 e 422).

Se, do ponto de vista material, a reversão tem a natureza de acto administrativo, do ponto de 
vista funcional, não deixar de ser um “acto processual”, um acto praticado num processo executivo. E 
a mesma natureza têm os actos do órgão de execução fiscal que são praticados em vista da produção 
do acto de reversão. Todos eles são praticados no âmbito da execução fiscal, ainda que formalmente 
pudessem ser autonomizados num processo incidental.

A circunstância dos efeitos jurídicos da reversão se projectarem para fora do processo executivo, 
nomeadamente em sede de defesa do responsável subsidiário, ao dar início aos prazos de impugnação 
judicial e reclamação graciosa do acto tributário em execução (cfr. n.º 4 do art. 22º da LGT), não lhe 
retira a natureza de “acto praticado na execução fiscal”, enquadrado na esfera de competência do órgão 
de execução. A função desempenhada pela reversão, ao redireccionar o processo contra o responsável 
subsidiário, em claro favor da eficácia do processo executivo, mostra claramente que a reversão se 
situa no âmago da execução fiscal: se se destina a chamar o responsável subsidiário ao processo, isso 
significa que há uma modificação subjectiva da instância, passando a ocupar a posição passiva na acção 
alguém que não é o devedor que figura no título.
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Daqui decorrer a qualificação da reversão como um meio processual, ou seja, como um instru-
mento criado pela ordem jurídica para a prossecução de certos fins mediante um processo. Do ponto 
de vista do seu género próximo, a reversão aparece configurada como “acto processual” e não como 
um “acto procedimental”. Ao atribuir natureza judicial à execução fiscal, apesar de impulsionada e 
movida por um órgão administrativo, a lei afasta qualquer tentativa de o enquadra na categoria jurí-
dica de procedimento administrativo. O que bem se compreende porque actualmente procedimento e 
processo são realidades teleológica e formalmente diferenciadas. O procedimento surge não só como 
um instrumento de racionalização da actividade decisória da Administração, mas também como ins-
trumento de legitimação da Administração, enquanto entidade que determina e regula os interesses em 
conflito, e assim, tomando decisões em que está pessoalmente empenhada. Ora, não isso que acontece 
na execução fiscal, em que o órgão de execução fiscal evidencia um estatuto supra partes, intervindo 
no exclusivo interesse da paz jurídica, obrigado a apreciar e decidir as questões enquanto autoridade 
exterior e neutra perante o litígio, mesmo que tenha que decidir contra si próprio, como acontece com 
o reconhecimento oficioso da prescrição.

Se bem repararmos, essa distinção é claramente assumido pelo legislador quando na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 54º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do CPPT apenas inclui no âmbito do 
procedimento tributário a «cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza tribu-
tária». Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente da 
natureza materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a conclusão 
lógica é que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de execu-
ção fiscal. Como frequentemente tem sido julgado pela jurisprudência deste Tribunal relativamente 
aos mais variados actos praticados na execução fiscal, as lacunas do processo de execução fiscal são 
integradas pelas normas do processo civil, o que bem acentua a natureza de «processo judicial» e não 
de «procedimento tributário».

Assim sendo não é aplicável à execução fiscal a norma do artigo 66º da LGT que permite aos 
contribuintes reclamar dos actos ou omissões praticados no decurso do procedimento tributário. Dada 
a natureza judicial do processo, os actos e omissões praticados ilegalmente no processo constituem 
nulidades processuais que devem ser arguidas perante órgão de execução fiscal, cabendo reclamação 
judicial, nos termos do artigo 276º do CPPT, da decisão que sobre elas for tomada.

No caso dos autos, o órgão de execução recusou apreciar as questões suscitadas pelo potencial 
revertido no exercício do direito de audição prévia à decisão final da reversão, com fundamento na 
intempestividade do pedido. Ora, podendo apenas socorrer -se dos meios de defesa que a lei prevê para 
os actos praticados na execução fiscal, o meio processual tributário próprio é a reclamação das decisões 
proferidas pelo órgão de execução fiscal, previsto e disciplinado nos artigos 276º a 278º do CPPT e não 
a reclamação administrativa ou mesmo a oposição à execução fiscal.

E não é possível convolar a reclamação graciosa, usando o mecanismo previsto no n.º 3 do 
artigo 97º da LGT, porque a reclamação fora do prazo de 10 dias que a lei prevê: os recorrentes foram 
notificados em 15/6/2010 e a reclamação graciosa foi deduzida em 3/9/2010.

Tanto basta para o recurso deva improceder.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando -se a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. Incentivo fiscal. Isenção temporária de IRC. artigo 45.º 
n.º 5 da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro.

Sumário:

 I — Nos termos do n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro estavam 
o isentas de IRC, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, as microempresas criadas 
após 1 de Janeiro de 1999, das quais resulte a criação líquida de postos de trabalho, 
que cumpram o instituído no n.º 3, que não apresentem no ano da sua constituição 
um volume de negócios anualizado superior a 30 000 contos e cujo capital social 
seja detido em, pelo menos, 75 % por jovens entre os 18 e os 35 anos de idade.



1735

 II — Não decorre da letra, do espírito ou de interpretação sistemática do n.º 5 do ar-
tigo 45.º que a inobservância do requisito «criação líquida de postos de trabalho» 
no exercício de 1999 determine per si a perda do incentivo no exercício de 2001, 
no qual se verificou a criação líquida de postos de trabalho.

Processo n.º 350/12 -30.
Recorrente: Sérgio Martins — C. Produtos para Agricultura e Pecuária, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – SÉRGIO MARTINS – Comércio de Produtos para Agricultura e Pecuária, Lda., com os sinais 

dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lei-
ria, de 30 de Junho de 2011, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra liquidação 
adicional de IRC e juros compensatórios relativos ao exercício de 2001, no montante de € 40.106,00, 
apresentando as seguintes conclusões:

A) A douta sentença recorrida fez errado julgamento da matéria de direito, mais concretamente 
quanto ao reconhecimento do direito à isenção de IRC, previsto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 87 -B/98.

B) Analisada aquela disposição legal (artigo 45.º) verificamos que estão aí previstos dois tipos 
distintos de incentivos, a saber, a redução da taxa e ou a isenção de IRC, nos anos de 1999, 2000 e 
2001.

C) No n.º 5 do artigo 45º prevê -se a possibilidade das microempresas beneficiarem da isenção 
do IRC, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, referindo -se, aqui, que têm de cumprir os seguintes 
requisitos:

i. Serem criadas após 1 de Janeiro de 1999;
ii. Criem postos de trabalho líquidos;
iii. Cumpram os requisitos referidos no n.º 3 do mesmo artigo;
iv. No ano de constituição apresentem um volume de negócios anualizado superior a 30.000 con-

tos;
v. O capital social seja detido em, pelo menos, 75% por jovens entre os 18 e os 35 anos de 

idade.
D) Sendo que o requisito que está em causa e que levanta discórdia face à douta decisão recorrida 

é o da criação de posto de trabalho.
E) Na verdade, a criação de postos líquidos de trabalho é um requisito cumulativo, mas autónomo, 

dos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 45.º, o que significa que para beneficiar da isenção de IRC, 
uma microempresa para além de criar postos de trabalho no triénio 1999 -2001, tem de ter os salários 
em dia.

F) Sendo que, no n.º 5, quando a norma prevê a isenção de IRC para microempresas das quais 
resulte a criação líquida de postos de trabalho, não menciona que a criação de postos tem de ser efectiva 
em cada um dos exercícios em causa.

G) Se a lei não exige que a criação de postos de trabalho tenha de ser efectiva em todos os exer-
cícios do triénio, não pode o intérprete e aplicador da lei ir além da letra ou efectuar uma interpretação 
extensiva, em obediência ao princípio plasmado no artigo 9º do Código Civil.

H) Acresce que, em matéria fiscal, e no que toca, especialmente à matéria de benefícios fiscais, 
vigora o princípio da legalidade e a proibição de interpretação extensiva e analógica da lei.

I) Pelo que, a douta sentença recorrida violou o disposto no n.º 5 do art.º 45.º da Lei n.º 87 -B/98 
de 31/12.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, devendo ser anulada a liquidação 
impugnada, com o consequente reembolso do imposto pago acrescido dos juros indemnizatórios.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de impugnação judicial deduzida 

contra liquidação de IRC (exercício de 2001) no montante de € 40 106,00
FUNDAMENTAÇÃO
1. A sentença impugnada exprime o entendimento de que o benefício da isenção de IRC, contem-

plado na norma constante do art. 45º nº5 Lei n.º 87 -B/98, 31 Dezembro não é aplicável se, em algum 
dos exercícios dos anos 1999, 2000 e 2001 não se verificarem os requisitos cumulativos previstos no 
art. 45º nº3 do diploma citado.
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2. Este entendimento não pode ser sufragado, pelos motivos seguintes:
a. O IRC incide sobre o lucro tributável apurado em cada exercício económico o qual coincide, 

como regra, com o ano civil; e não sobre um eventual lucro tributável apurado no final do triénio em 
causa (art. 8.º nº1 CIRC)

b. O legislador não estabeleceu qualquer exclusão explícita da isenção, em conformidade com o 
entendimento expresso na sentença

c. A expressão “em cada exercício” inscrita na norma constante do art. 45º nº3 Lei n.º 87 -B/98 
31 Dezembro não aponta no sentido da exclusão do benefício em todos os exercícios económicos, 
por inverificação dos requisitos legais em um deles (como sustenta a sentença); antes significa que 
a isenção opera se, em cada exercício económico, se se verificarem os respectivos requisitos legais 
previstos nas alíneas a)/g)

d. A falta de verificação de requisito legal para a concessão da isenção nos exercícios de 1999 
(inexistência de criação líquida de postos de trabalho) não pode contaminar o exercício de 2001, no 
qual ficou provada a criação de três novos postos de trabalho (probatório n.º 6)

e. A interpretação da norma controvertida propugnada não contraria minimamente a intenção 
do legislador ao conceder a isenção, consistente em incentivo fiscal à criação de microempresas por 
jovens empresários que criem postos de trabalho, desta forma estimulando a actividade económica e 
contribuindo para a redução da taxa de desemprego

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência 

da impugnação judicial e anulatório da liquidação de IRC.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
É a de saber se, nos termos do n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro (Orça-

mento do Estado para 1999), a não criação de qualquer posto de trabalho no exercício de 1999 obsta à 
aplicação do incentivo fiscal às microempresas consubstanciado na isenção temporária de IRC previsto 
naquela norma no exercício de 2001.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto de recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1. A 22/04/1999, é averbada na Conservatória do Registo Comercial a constituição da sociedade 

Sérgio Martins – Comércio de Produtos para agricultura e pecuária, Lda, sendo o objecto social, o 
comércio de cereais, sementes, alimentos para animais, simples e compostos e produtos agrícolas e, 
ainda, o comércio de produtos relacionados com a agricultura e com a produção animal; pecuária e 
actividades de serviços relacionados – cfr. fls. 12 a 14 dos autos;

2. O capital social, á data da constituição da empresa impugnante, era assim constituído: Sérgio 
Manuel Martins Filipe (quota de € 2.500) e, Ricardo Martins Filipe (quota de € 2.500) – o primeiro 
nascido a 09/12/1973 e, o segundo nascido a 29/10/1976 – cfr. fls. 13 e 15 e 16 dos autos;

3. Em 21/04/1999, é entregue pela impugnante a declaração de início de actividade – cfr. fls. 59 
dos autos;

4. Durante o exercício de 1999, a impugnante não apresentou custos com o pessoal, tendo declarado 
um prejuízo fiscal no montante de Esc 27.274$00 (€136,04) – cfr. fls. 17 a 19 dos autos;

5. No exercício de 2000, declarou como volume de negócios, o valor de € 613.746,44 e declarou 
custos com o pessoal – remuneração de dois sócios não gerentes e a remuneração de um funcionário 
em Dezembro – cfr. fls. 34 dos autos;

6. No exercício de 2001, declarou um volume de negócios no montante de 178.049,85 e, criou 
três novos postos de trabalho – cfr. fls. 48 dos autos;

6 – Apreciando
6.1  - Do incentivo fiscal às microempresas previsto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 87.º -A/98 

de 31 de Dezembro
A sentença recorrida, a fls. 80 a 85 dos autos, julgou a impugnação deduzida pelo ora recorrente 

contra liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 2001 improcedente por ter entendido não 
se encontrarem verificados os requisitos legais para a isenção temporária de IRC para o exercício de 
2001 (cfr. sentença recorrida, a fls. 85 dos autos).

Fundamentou -se o decidido numa interpretação literal e sistemática do n.º 5 do artigo 45.º da 
Lei n.º 87 -B/98, de 31/12, apelando ao disposto no n.º 3 do mesmo artigo para o qual o n.º 5 remete, 
para concluir, em face da referência contida no n.º 3 de que “o regime previsto no presente artigo, 
será aplicável, em cada exercício”, à relação de interdependência, em relação a cada exercício, que é 
estabelecida entre várias das alíneas do n.º 3 e ainda ao disposto na sua alínea f) (não haver salários 
em atraso), que o requisito “criação líquida de postos de trabalho” tem de verificar -se em cada um dos 
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três exercícios em relação aos quais aquela lei prevê o incentivo de isenção temporária de IRC para as 
microempresas, daí que, como nenhum posto de trabalho havia sido criado em 1999, e não obstante o 
terem sido em 2000 e 2001, o ora recorrente não beneficiaria de isenção temporária de IRC em 2001 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 83 a 85 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, alegando que a criação de postos líquidos de trabalho é um 
requisito cumulativo, mas autónomo, dos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 45.º, o que significa 
que para beneficiar da isenção de IRC, uma microempresa para além de criar postos de trabalho no 
triénio 1999 -2001, tem de ter os salários em dia, mais alegando que no n.º 5, quando a norma prevê 
a isenção de IRC para microempresas das quais resulte a criação líquida de postos de trabalho, não 
menciona que a criação de postos tem de ser efectiva em cada um dos exercícios em causa (cfr. as 
conclusões E) e F) das suas alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, pronunciou -se no sentido de que o recurso merece provimento.

Vejamos.
A norma a cuja interpretação importa proceder nos presentes autos  - o n.º 5 do artigo 45.º da Lei 

n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro  - dispõe nos seguintes termos: «Estão isentas de IRC, nos exercícios 
de 1999, 2000 e 2001, as microempresas criadas após 1 de Janeiro de 1999, das quais resulte a criação 
líquida de postos de trabalho, que cumpram o instituído no n.º 3, que não apresentem no ano da sua 
constituição um volume de negócios anualizado superior a 30 000 contos e cujo capital social seja 
detido em, pelo menos, 75% por jovens entre os 18 e os 35 anos de idade».

Em causa nos autos está apenas o eventual incumprimento do requisito “criação líquida de postos 
de trabalho”, pois que foi apenas o incumprimento deste requisito no ano de 1999 que fundamentou a 
impugnada liquidação adicional de IRC do ano de 2001.

Resulta da letra do transcrito n.º 5 do artigo 45.º que o requisito “criação líquida de postos de 
trabalho” não vem expressamente reportado a cada um dos exercícios para os quais a lei prevê o 
incentivo fiscal de isenção temporária de IRC e, embora a letra da lei consinta a dúvida sobre se o 
incentivo concedido é necessariamente para os três exercícios ou se pode verificar -se apenas em al-
gum ou alguns deles (nos três, no limite, desde que todos os requisitos sejam cumpridos em cada um 
dos três exercícios), parece -nos que a remissão contida no n.º 5 do preceito para o seu n.º 3 – em cujo 
corpo se contém a referência «o regime previsto no presente artigo será aplicável, em cada exercício, 
se: (…)»  -, esclarece a dúvida no sentido de que o incentivo não opera necessariamente “em bloco”, 
antes “exercício a exercício”, daí que a não observância de algum requisito num dos exercícios não 
“contamine” necessariamente os demais.

Ao contrário do decidido, não se vê que a letra do n.º 5 do artigo 45.º ou uma interpretação sistemá-
tica deste imponha a conclusão, além do mais irrazoável, de afastamento da isenção de IRC aí prevista 
num exercício onde todos os requisitos legalmente estabelecidos foram cumpridos, pela razão de um 
deles – o da criação líquida de postos de trabalho – o não ter sido no primeiro ano de funcionamento 
da empresa, ao menos no caso, como o presente, em que não há lei expressa a impor que em cada um 
dos exercícios haja criação líquida de postos de trabalho.

Ao fim ao cabo, a interpretação adoptada na sentença recorrida, ao reportar a exigência de criação 
líquida de postos de trabalho a cada um dos anos de aplicação do regime de isenção temporária de 
IRC restringe, sem fundamentação material bastante  - pois que não justifica ser esse o espírito da lei 
ou que o desígnio do legislador na criação do incentivo fique comprometido se adoptada interpretação 
diversa  -, a letra do n.º 5 do artigo 45.º, não se descortinando razões substantivas bastantes para assim 
proceder.

É que, como bem sublinha o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito a falta de verificação de requisito legal para a concessão da isenção nos 
exercícios de 1999 (inexistência de criação líquida de postos de trabalho) não pode contaminar o 
exercício de 2001, no qual ficou provada a criação de três novos postos de trabalho (probatório n.º 6), 
sendo que a interpretação da norma controvertida propugnada não contraria minimamente a intenção 
do legislador ao conceder a isenção, consistente em incentivo fiscal à criação de microempresas por 
jovens empresários que criem postos de trabalho, desta forma estimulando a actividade económica e 
contribuindo para a redução da taxa de desemprego.

Conclui -se, pois, que o recurso merece provimento, havendo que revogar a sentença recorrida por 
errada interpretação da lei e julgar procedente a impugnação oportunamente deduzida, anulando -se o 
acto de liquidação sindicado e ordenando -se a restituição do imposto indevidamente pago (IRC/2001), 
acrescido dos respectivos juros indemnizatórios, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral 
Tributária, pois que a liquidação adicional de IRC impugnada tem na sua origem uma errada interpretação 
do disposto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro imputável à Administração 
fiscal.
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 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e julgar procedente a impugnação de IRC oportunamente deduzida pelo ora recorrente, anulando -se 
a liquidação sindicada, ordenando -se a restituição do imposto pago e condenando -se a Administração 
ao pagamento dos juros indemnizatórios oportunamente peticionados.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, porque não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos

Sumário:

O recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA é admissível no âmbito do 
contencioso tributário.

Atenta a natureza excepcional desse recurso (quando esteja em causa a apreciação de 
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito), não se verificam tais pressupostos se a questão 
suscitada se reconduz, no essencial, à de apreciar se deve ou não valorar -se, como 
prova suficiente do envio de carta com a demonstração de compensação e subse-
quente subsunção de notificação do contribuinte, o teor de um «print» informativo 
informático junto pela AT, mas que não foi extraído no sítio da internet dos CTT e 
nem sequer ali consta (no site www.ctt.pt.).

Processo n.º 396/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Vítor Manuel d’Assunção Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º 

do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 29/11/2011, no recurso 
que aí correu termos sob o n.º 05057/11 e em que foi recorrente o oponente Vítor Manuel d’Assunção 
Rodrigues, com os demais sinais dos autos.

1.2. A recorrente alega o recurso e termina formulando as Conclusões seguintes:
A) Quanto à questão de determinar se uma notificação, sobre a qual a AT tem informação de que 

foi enviada com um dado n.º de registo e numa determinada data, prova, ou não, o cumprimento dessa 
formalidade legal, bem como, a de saber se o Tribunal deve indagar junto dos CTT pela prova da exis-
tência desse registo, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para 
o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de 
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência 
da questão jurídica centrada na determinação do regime da prova da notificação, que interessa a todos 
os sujeitos passivos, mas também, no facto de estar em causa a interpretação desse mesmo regime à 
luz do que a própria AT vem vindo a fazer e que deve ser reanalisada e apreciada pelo STA, dada a 
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sua importância, de forma a gerar um entendimento e aplicação uniforme daquele mesmo regime da 
notificação.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa matéria 
sobre a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal da prova da 
notificação, sendo certo que a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de 
interessados e eventuais casos pendentes em Tribunal, tendo já sido inclusivamente interposto, sobre 
esta mesma questão, recurso de revista pela ora recorrente, pelo que, o presente recurso servirá para 
uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma 
errada interpretação e aplicação da lei, do n.º 3 do art. 38º do CPPT e do regime de prova, de presunção 
legal, constante do n.º 1 do art. 39º do mesmo CPPT, aos factos, pelo que, não se deve manter.

F) De facto, pese embora a AT tenha informação que, no caso, a carta registada foi enviada sob 
um dado n.º de registo e que a mesma não foi devolvida pelo sujeito passivo, entendeu o Tribunal “a 
quo” que essa informação não era suficiente para provar que a notificação tinha sido efectuada.

G) Ora, a informação de que dispõe a AT, não é uma qualquer informação, mas deve ser entendida 
como uma “informação oficial”, dado que, quer a data quer o n.º de registo são obtidos com base nos 
elementos que são fornecidos pelos CTT.

H) Assim, tendo a carta sido remetida para o domicílio do sujeito passivo, deve entender -se que 
a informação de que a AT dispõe goza, também ela, de fé pública em como foi realizada a notificação.

l) Por outro lado, sendo suficiente a forma pela qual a notificação foi realizada, carta registada, 
a AT goza da presunção de que a mesma foi feita no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil 
seguinte a esse, quando esse dia não seja útil, nos termos do n.º 1 do art. 39º do CPPT.

J) Donde, de acordo com o n.º 2 deste mesmo artigo, esta presunção só podia ser ilidida pelo 
notificado e, apenas para o caso de a notificação ocorrer em data posterior à presumida.

K) Entender -se que o sujeito passivo pode, a qualquer momento, invocar que a notificação não lhe 
foi efectuada, viola o princípio da confiança e da boa fé, confrontando a AT com situações imprevisíveis 
com as quais legitimamente não podia contar.

L) Por outro lado, considerando o Tribunal que a informação da AT não é prova suficiente, em 
como a notificação foi realizada, caberia sempre ao mesmo, no âmbito do princípio do inquisitório e 
por deter poderes para tal, diligenciar no sentido de, junto dos CTT, obter a confirmação da existência 
daquele registo.

M) Ao assim não ter considerado, o Acórdão “a quo” também violou o art. 13º do CPPT e 99º 
da LGT.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

1.3. O recorrido não apresentou contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«A recorrente à margem identificada veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do 

artigo 150º do CPTA, do acórdão do TCAS, de 29 de Novembro de 2011, que deferiu recurso jurisdi-
cional interposto de sentença proferida pelo TAF de Leiria, no entendimento de que o oponente não se 
pode considerar notificado das liquidações (inexigibilidade da dívida exequenda), uma vez que, além 
do mais, in casu, o PRINT junto pela FP, donde consta que teria sido enviado para o oponente/recorrido 
a demonstração de compensação -nota de cobrança não faz prova suficiente do envio da carta.

(…)
Nos termos do estatuído no artigo 150º/1 do CPTA o recurso excepcional de revista ali regulado 

só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
e social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente ne-
cessária para uma melhor aplicação do direito.

É jurisprudência reiterada (() Acórdãos do STA, de 14 de Setembro de 2011, 16 de Novembro de 
2011 e 12 de Janeiro de 2012, proferidos nos recursos números 0387/11, 0740/11 e 0899/11) da SCT 
deste STA que:

1. O recurso de revista excepcional regulado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada mas antes limitada, 
de modo a que funcione como uma válvula de escape do sistema, só sendo admissível se estivermos 
perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental, 
ou que, por mor dessa questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

2. Assim sendo, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é, manifesta-
mente, susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se se verifica a 
capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista como garantia de uniformi-
zação do direito nas vestes da sua aplicação prática.
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A questão a apreciar prende -se com a questão de determinar se uma notificação, sobre a qual a 
AT tem informação de que foi enviada com um dado n.º de registo e numa determinada data, prova 
ou não, o cumprimento dessa formalidade legal, bem como saber se o Tribunal deve indagar junto dos 
CTT pela prova da existência desse registo.

Antes de mais diga -se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o Tribunal exerceu o princípio 
do inquisitório (artigos 13º do CPPT e 99º da LGT).

De facto, como se refere no acórdão recorrido a fls. 114 “Notificada para juntar cópia da nota de 
cobrança e comprovativo dos serviços dos CTT em como a nota foi entregue (cfr. fls. 50 e 51) limitou-
-se a juntar cópia do que já existia nos autos, sendo mesmo que o print informativo nem sequer foi 
extraído no sítio da Internet dos CTT, além de que o registo referido no print não se mostra no site 
www.ctt.pt”.

Ora se o Tribunal consultou o sítio da Internet dos ctt -www.ctt.pt  - constatando que o registo 
referido no print não consta do mesmo, a questão do Tribunal indagar junto dos CTT pela prova da 
existência desse registo nem sequer está em causa, pois que os CTT responderiam em função do que 
consta do seu site.

Por outro lado a questão do valor probatório do print, salvo melhor juízo, não pode qualificar -se 
como juridicamente melindrosa ou socialmente relevante, uma vez que não está em causa a uniformi-
zação do direito.

Efectivamente, a recorrente não invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se vêm pronunciando 
em sentido diverso, gerando incerteza e instabilidade na resolução dessa questão.

Por outro lado, ainda, não se invoca nem se vislumbra erro grosseiro ou manifesto no acórdão 
recorrido.

A jurisprudência conhecida dos tribunais superiores vai toda no sentido da posição do acórdão re-
corrido (() Acórdãos do TCAN de 2010.01.21, recurso n.º 623/08 e do TCAS de 2010.03.23 e 2010.05.27, 
recursos números 3499/09 e 463/11, todos disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt).

Não se verificam, pois, os requisitos do recurso extraordinário de revista regulado no artigo 150º 
do CPTA.

Termos em que não deve ser admitido o recurso.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes (sendo que a redacção das als. h) e i) 

foi reformulada pelo acórdão recorrido, nos termos ali exarados):
a) O oponente tem domicílio fiscal no ……………………. e é tributado em imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) pelo Serviço de Finanças de Tomar (fls. 55);
b) Em 21/01/2010, pelo Serviço de Finanças de Tomar foi instaurado o processo de execução 

fiscal n.º 210020100100146.9, relativo a IRS de 2005, no montante total de € 15.351,39 a que acrescem 
juros de mora (fls. 7);

c) A liquidação relativa ao IRS referido na alínea anterior resulta da acção inspectiva à contabili-
dade do aqui oponente e que veio a determinar correcções meramente aritméticas à matéria tributável 
(fls. 35 e 36);

d) Pelo ofício n.º 7243, datado de 14/10/2009, a que coube o registo alfanumérico RM.4710.9752.
O.PT, o oponente foi notificado do projecto do relatório da inspecção tributária, para efeitos do exercício 
do direito de audição prévia (cfr. fls. 33 a 33);

e) Através do ofício n.º 7836, datado de 11/11/2009, o oponente foi notificado do relatório da 
inspecção tributária (cfr. fls. 34 a 36 e artigo 2º da petição inicial);

f) Pelas liquidações oficiosas nºs. 2009.5004962551 e 2009.5004962551, foi apurado Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares relativo ao ano de 2005, no valor de € 12.367,36 e juros 
compensatórios no montante de € 1.723,96, no valor total de € 14.091,32 (fls. 10 a 13);

g) As liquidações referidas na alínea anterior foram remetidas por correio registado para o domicílio 
do oponente, a que coube o registo alfanumérico RY491169061PT e RY491182567PT, constando das 
mesmas que foi deixado aviso informando da sua existência para levantamento no respectivo serviço 
de correios e foram devolvidas à Administração Tributária em 10/12/2009, com a indicação de que não 
foram reclamadas (fls. 14 e 15);

h) Conforme prints de fls. 8 e 9 o doc. n.º 2009.1833518 relativo a demonstração de compensação 
 - nota de cobrança, foi remetido para o ora recorrente e Maria Isabel da Piedade Duarte Rodrigues por 
carta sob registo RY491115806PT, em 26.11.2009.

i) Do sistema electrónico de citações e notificações consta que o doc. referido em h) foi entregue 
em 27/11/2009 (fls. 8 e 9);

j) Em 30/01/2010 o oponente foi citado por carta registada para os termos da execução (fls. 7);
k) Em 02/03/2010 foi apresentada no Serviço de Finanças de Tomar a presente oposição (cfr. 

carimbo aposto na petição inicial de fls. 2).
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3.1. Como acima se disse, o presente recurso incide sobre o acórdão do TCAS, proferido em 
29/11/2011, constante de fls. 109 a 115, e vem interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.

O recurso foi admitido por despacho de 24/3/12 (fls. 144).
E como flui das respectivas alegações, a recorrente justifica a requerida revista para melhor 

aplicação do direito alegando que a questão de determinar se uma notificação, sobre a qual a AT tem 
informação de que foi enviada com um dado número de registo e numa determinada data, prova, ou 
não, o cumprimento dessa formalidade legal, bem como, a de saber se o Tribunal deve indagar junto dos 
CTT pela prova da existência desse registo, são questões de relevância jurídica fundamental, importando 
esclarecer, perante os factos, a interpretação a dar ao n.º 3 do art. 38º do CPPT e a aplicação do regime 
de prova, de presunção legal, constante do n.º 1 do art. 39º do mesmo CPPT, bem como esclarecer se, 
sendo suficiente a forma pela qual a notificação foi realizada, carta registada, a AT goza da presunção 
de que a mesma foi feita no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse 
dia não seja útil, nos termos do n.º 1 do art. 39º do CPPT, pelo que, de acordo com o n.º 2 deste mesmo 
artigo, esta presunção só podia ser ilidida pelo notificado e, apenas para o caso de a notificação ocorrer 
em data posterior à presumida e saber se caberia ao Tribunal, no âmbito do princípio do inquisitório, 
diligenciar no sentido de, junto dos CTT, obter a confirmação da existência daquele registo.

3.2. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 
aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é ad-
missível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA.

Nos nºs. 1 e 5 deste art. 150º do CPTA estabelece -se:
«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

Ora, interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso.

Com efeito, como se escreve no acórdão de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tribunal também 
tem «acentuado repetidamente ― cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo, 
de 24/5/ 2005, rec. n.º 579/05 ― que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, “quer pela sua es-
trutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela 
nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso 
generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado 
de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos 
litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a permitir 
que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no 
recurso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista 
não é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar 
os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal 
de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha 
importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente 
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necessária para uma melhor aplicação do direito”. Cf. tudo o que vem de ser dito no acórdão deste 
Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, proferido no recurso n.º 296/10.»

Ou seja, a admissão deste recurso depende (i) da necessidade de apreciação de uma questão que, 
pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e (ii) de a apreciação do 
recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

A relevância jurídica deve reconduzir -se a uma relevância prática (e não meramente teórica) 
que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da 
própria revista em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites 
da situação singular e a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em 
causa uma questão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativa-
mente a futuros casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão igualmente extravasa os limites 
do caso concreto das partes envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que 
reflexamente, a existência de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em 
causa matéria particularmente sensível em termos do seu impacto comunitário. Quanto ao requisito 
da melhor aplicação do direito, há -de o mesmo resultar da possibilidade de repetição, num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do STA, de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, 
rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 
237/12 e 284/12, acima já citados).

Isto é, «a admissão da revista para melhor aplicação do direito terá lugar, designadamente, quando, 
em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade de esse caso con-
creto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de se repetir em casos 
futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou 
quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim fazendo antever como 
objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.»

3.3. No caso presente, o acórdão recorrido, dando provimento a recurso interposto pelo oponente 
Vítor Manuel D’Assunção Rodrigues da decisão que fora proferida em 1ª instância, veio a julgar pro-
cedente a oposição, por ter considerado, em síntese, o seguinte:

 - a questão decidenda consiste em determinar se o oponente foi ou não notificado da liquidação 
do IRS do ano de 2005 antes da instauração da execução;

 - para tal há que atentar na factualidade provada nos autos, donde resulta que para notificação da 
demonstração de liquidação de IRS e demonstração de liquidação de juros foram expedidas as cartas 
registadas cujas cópias constam a fls. 14 e 15 as quais foram devolvidas com a indicação “objecto não 
reclamado” e que conforme prints de fls. 8 e 9, o doc. n.º 2009.1833518 relativo a demonstração de 
compensação  - nota de cobrança  - foi remetido para os oponentes, por carta sob registo RY491I15806PT, 
em 26/11/2009, constando do sistema electrónico de citações e notificações que esse doc. foi entregue 
em 27/11/2009;

 - no art. 38º do CPPT dispõe -se sobre a forma como devem ser feitas as notificações, devendo ser 
feitas por carta registada com aviso de recepção, entre outras e em princípio, as notificações de actos 
de liquidação de tributos que concretizem uma alteração da situação tributária, sendo que, no entanto, 
as notificações não abrangidas pelo n.º 1, bem como as relativas às liquidações de tributos que resul-
tem de declarações dos contribuintes ou de correcções à matéria tributável que tenha sido objecto de 
notificação para efeitos do direito de audição são efectuadas por carta registada, como resulta do n.º 3 
do mesmo art. 38º do CPPT (na redacção dada pela Lei nº55 -B/2004, de 30/12, com efeitos a partir 
de 1/1/2005);

 - no caso, tratando -se de liquidação de IRS que resulta de correcções à matéria tributável que foi 
objecto de notificação para efeitos do direito de audição, a forma exigida, por lei, para a notificação da 
liquidação era a carta registada, face ao disposto no n.º 3 do art. 38º do CPPT;

 - porém, não podem ter -se como perfeitas nem as notificações cujas cartas foram devolvidas com 
a indicação de “objecto não reclamado”, nem a constante dos prints de fls. 8 e 9 (demonstração de 
compensação  - nota de cobrança) que aí consta como tendo sido entregue em 27/11/2009, dado que, 
cabendo à AT o ónus da prova da notificação da liquidação e da demonstração da compensação, como 
flui do art. 74º da LGT, não resulta dos autos que tenha feito essa prova, uma vez que o print de fls. 8 e 
9 é um documento interno elaborado pela AT e para efeitos internos, não oponível ao ora recorrente e 
que não constitui prova suficiente do envio da carta como se considerou, entre outros, no ac. do TCAN, 
de 21/1/2010, rec. 623/08 e nos acs. do TCAS, de 23/3/2010, rec. 3499/09 e de 17/5/2010, rec. 4631/11;

 - insistindo o recorrente em como não recebeu qualquer notificação, devia a AT juntar cópia do 
registo da correspondência emitido pelos CTT, ainda que colectivo, onde constassem os elementos 
aptos a comprovar que a correspondência foi remetida para o domicílio fiscal do ora recorrente. Toda-
via, notificada que foi para juntar cópia da nota de cobrança e comprovativo dos serviços dos CTT em 
como a nota foi entregue (cfr. fls. 50 e 51), limitou -se a juntar cópia do que já existia nos autos, sendo 
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mesmo que o print informativo nem sequer foi extraído no sítio da internet dos CTT, além de que o 
registo referido no print não se mostra no site www.ctt.pt;

 - pelo que nada garante que o print junto pela AT esteja em conformidade com os elementos com 
base nos quais foi, alegadamente, elaborado, esses sim, com valor probatório, pelo que, no caso, esse 
print junto pela FP, não constitui prova suficiente do envio da carta com a demonstração de compensa-
ção, não se podendo, pois, daí retirar a notificação do oponente da nota de cobrança da demonstração 
de compensação;

 - o mesmo sucedendo com as notificações das demonstrações de liquidações do imposto e dos 
juros cujas cartas foram devolvidas com a indicação de “objecto não reclamado”. Nesta situação em 
que as cartas foram devolvidas não funciona a presunção do n.º 1 do art. 39 do CPPT porque conforme 
decorre do n.º 2 desse artigo tal presunção apenas vale nos casos em que a carta não seja devolvida.

3.4. O presente recurso tem, como já se referiu, carácter excepcional, cabendo ao recorrente 
demonstrar a verificação dos pertinentes requisitos legais acima enunciados, não bastando, pois, in-
vocar a violação de certas normas por parte do acórdão recorrido, devendo, previamente, alegar -se e 
demonstrar -se os requisitos de admissibilidade da revista  - neste sentido, entre outros, os acórdãos deste 
STA de 2/3/2006, de 23/3/06 e de 27/4/2006, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 
245/06, 372/06 e 333/06.

E embora não deva esquecer -se que, como também se disse, o que em primeira linha está em 
causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, ou seja, não é a 
eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional (para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários), atentando no julgado ora recorrido e no alegado pela recorrente, 
afigura -se -nos que não estão verificados os ditos pressupostos da revista excepcional.

Com efeito, a questão que a recorrente pretende ver apreciada prende -se, segundo a sua alegação, 
com a questão de determinar se uma notificação, sobre a qual a AT tem informação de que foi enviada 
com um dado número de registo e numa determinada data, prova ou não, o cumprimento dessa for-
malidade legal, bem como saber se o Tribunal deve indagar junto dos CTT pela prova da existência 
desse registo.

3.5. Ora, relativamente à questão de saber se o Tribunal deve indagar junto dos CTT pela prova 
da existência do registo, verifica -se, desde logo, reconduzir -se a questão que nem sequer pode aqui 
ser suscitada.

Na verdade, como no seu douto Parecer refere o MP, ao contrário do que sustenta a recorrente, 
o Tribunal exerceu o princípio do inquisitório (arts. 13º do CPPT e 99º da LGT), pois, como se refere 
no acórdão recorrido, «Notificada (a Fazenda) para juntar cópia da nota de cobrança e comprovativo 
dos serviços dos CTT em como a nota foi entregue (cfr. fls. 50 e 51) limitou -se a juntar cópia do que 
já existia nos autos, sendo mesmo que o print informativo nem sequer foi extraído no sítio da Internet 
dos CTT, além de que o registo referido no print não se mostra no site www.ctt.pt».

Ou seja, se o próprio Tribunal consultou o sítio da Internet dos ctt -www.ctt.pt  - constatando que 
o registo referido no print não consta do mesmo, então a questão do Tribunal indagar junto dos CTT 
pela prova da existência desse registo nem sequer está em causa, pois que os CTT responderiam em 
função do que consta do seu sítio.

3.6. Por outro lado, quanto à questão do valor probatório do “print”, não se nos afigura que a 
mesma possa qualificar -se como juridicamente melindrosa ou socialmente relevante, uma vez que não 
está em causa a uniformização do direito.

Efectivamente, nem a recorrente invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se venham pronunciando 
em sentido diverso, gerando incerteza e instabilidade na resolução dessa questão, nomeadamente por 
se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, assim fazendo antever como objec-
tivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema, nem, de todo o 
modo, se invoca ou se vislumbra erro grosseiro ou manifesto no acórdão recorrido, que, aliás, apela 
a jurisprudência conhecida dos tribunais superiores, no sentido da posição que acolheu (os ali citados 
acs. do TCAN, de 21/1/2010, rec. n.º 623/08 e do TCAS, de 23/3/2010, rec. n.º 3499/09 e de 27/5/2010, 
rec. n.º 463/11, todos disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt).

E também não se vê que tal questão assuma a relevância jurídica fundamental alegada pela re-
corrente, desde logo porque, como se disse, essa é uma relevância prática (e não meramente teórica) e, 
no caso, ainda que eventualmente pudesse revelar -se a possibilidade de tal questão se consubstanciar 
como um «caso tipo» passível de se repetir em casos futuros, a própria singularidade da mesma afasta 
essa previsão. Aliás, tendo o acórdão recorrido considerado que, no caso, o “print” informático junto 
pela AT não seria de relevar em termos de prova suficiente do envio da carta com a demonstração de 
compensação (daí retirando a conclusão de que dele não se pode subsumir a notificação do oponente), 
por se tratar de um “print” informativo que nem sequer foi extraído no sítio da internet dos CTT e nem 
sequer ali consta (no site www.ctt.pt.), nada garantindo, portanto, que esse “print” esteja em conformidade 
com os elementos com base nos quais foi, alegadamente, elaborado, sempre se haveria de concluir que 
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foi por atender às circunstâncias factuais provadas que o acórdão recorrido acabou por considerar que 
o dito “print” não relevava no caso concreto dos autos; ou seja, em última análise, o que na alegação da 
recorrente se vislumbra é, ainda, também uma reapreciação da matéria factual (que não cabe no âmbito 
deste recurso – n.º 4 do art. 150º do CPTA) configurando -se aí, portanto, uma questão que respeita ao 
caso concreto e, até, ao princípio da livre apreciação da prova, e que não apresenta, pois, a relevância 
jurídica ou social invocadas nem se reveste de importância fundamental.

Finalmente, também não está em causa a obtenção de uma melhor aplicação do direito no sentido 
de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros a exigirem uma definição 
abstracta do direito aplicável, uma vez que, atenta a singularidade da situação e das provas, não é de 
prever que casos idênticos ao dos autos possam vir a repetir -se em número indeterminado de situações 
futuras.

4. Conclui -se, assim, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos no próprio 
art. 150º, n.º 1 do CPTA, para a admissibilidade do recurso excepcional de revista ali previsto.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Créditos resultantes de apoios financeiros atribuídos pelo IEFP. Prescrição.

Sumário:

Aos créditos resultantes de apoios financeiros atribuídos pelo IEFP, porque não têm 
a natureza de créditos fiscais, não é aplicável o prazo de prescrição previsto no 
artigo 48.º da LGT mas, antes, o prazo de prescrição previsto no artigo 309.º do 
Código Civil.

Processo n.º 411/12 -30.
Recorrente: Paulo Alexandre Fortes d’Armada.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Paulo Alexandre Fortes D’Armada, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença 

que, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, julgou improcedente a oposição deduzida contra a 
execução fiscal n.º 3255199901024205 contra si instaurada e a correr termos pelo Serviço de Finanças 
de Lisboa 10, para cobrança de dívida ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, emergente 
de apoio financeiro, no montante de 21.356,64 Euros, acrescido de 12.185,14 Euros de juros de mora 
e custas processuais.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. O Recorrente viu ser julgada parcialmente improcedente pelo Tribunal a quo a oposição dedu-

zida, que considerou que a obrigação de pagamento ainda não se encontrava prescrita, por não lhe ser 
aplicável o prazo de prescrição previsto no art. 48º da LGT. Vejamos.

2. Em 13.03.1996, o acto que determinou a conversão em reembolsável do apoio financeiro con-
cedido ao Recorrente, o qual por não pagamento, determinou a cobrança coerciva, assumiu natureza 
tributária.

3. Não obstante, a respectiva certidão de dívida somente foi emitida a 01.09.1999 e o recorrente 
somente foi citado para a presente execução em 20.09.2010, pelo que desde o vencimento da prestação 
até à data em que o Recorrente foi citado para a presente execução decorreram cerca 14 anos, 6 meses 
e sete dias.
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4. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 48º da LGT, há muito prescreveu o direito à cobrança 
coerciva do presente tributo, prescrição que expressamente se invoca e se requer seja reconhecida para 
os devidos efeitos.

5. SEM PRESCINDIR, admitindo, por mera hipótese, que a presente execução se encontra sujeita 
às regras previstas no Código Civil, também assim, se deverão considerar como prescritos os reclamados 
créditos, nos termos da alínea g) do art. 310º do Código Civil.

Termina pedindo que a sentença seja parcialmente revogada e, em consequência, seja substituída 
por outra que declare prescritos os créditos.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer nos termos seguintes:
«Coloca -se a questão de determinar se ocorreu a prescrição, quanto a reembolso do apoio finan-

ceiro concedido pelo I.E.F.P., ao abrigo de despacho que decidiu pela conversão em reembolsável do 
respectivo montante, o abrigo do n.º 1 do art. 6º do Dec. -Lei n.º 437/78, de 28/12.

Defende -se no recurso interposto ser o prazo a considerar inferior quer por referência ao previsto 
no art. 48º n.º 1 da L.G.T., quer nos termos da alínea g) do art. 310º do C. Civil.

Analisemos.
Na falta de qualquer previsão em lei especial, o regime de cobrança da dita dívida obedece ao 

que resulta da lei civil.
E a tal não impedirá que a dita forma de cobrança da dívida seja a do processo de execução fiscal.
No sentido do prazo de prescrição aplicável ao caso ser o de 20 anos, segundo resulta do art. 309º 

do C. Civil, é o entendimento que tem sido firmado pela jurisprudência, segundo resulta, entre outros, 
do ac. do S.T.A. de 23 -10 -2002, proferido no proc. 0966, acessível em www.dgsi.pt.

Afigura -se, assim, não ser também de acolher qualquer dos entendimentos propostos pelo re-
corrente, pelo que a referida prescrição ainda não tinha ocorrido à data em que o recorrente foi ci-
tado para a execução, uma vez que não se mostrava então decorrido o prazo de prescrição que é de 
20 anos  - art. 309º do C. Civil.

Concluindo, quer parecer que o recurso é de improceder, sendo de confirmar no mais o decidido.»
1.5. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Por despacho da Directora do Centro de Emprego de Benfica, de 93/03/15, foi concedido a Maria 

Olímpia Freitas Fortes e Paulo Alexandre Fortes D’Armada, um apoio financeiro de Esc. 5.126.400$00, 
destinado à criação de 3 postos de trabalho (conforme documento a fls. 23 e sgs. dos autos);

B) Do apoio financeiro supra referido, no montante de Esc. 1.922.400$00 foi concedido a título 
de subsídio não reembolsável e a parte restante de Esc. 3.204.000$00, foi concedida sob a forma de 
empréstimo sem juros, reembolsável em oito prestações semestrais, com início em 94/09/15 (conforme 
documento a fls. 26 e sgs. dos autos);

C) O apoio financeiro foi entregue à entidade entretanto criada pelos beneficiários e denominada 
“Dempe  - Desenvolvimento Empresarial, Lda.”, com o n.º provisório de pessoa colectiva 972.161,040, 
sediada na Rua de Campolide n.º 176, R/c, em Lisboa, que prestou quitação conforme recibo assinado 
(fls. 29 dos autos);

D) Porém, não cumpriram com as obrigações assumidas, tendo apenas reembolsado o montante 
de Esc. 1.201.500$00;

E) Pelo que foi proferido despacho pela Directora do Centro de Emprego de Benfica, em 97/03/13, 
determinando a conversão em reembolsável do montante concedido a título não reembolsável, o ven-
cimento imediato do montante ainda em dívida e, em caso de não pagamento, a sua cobrança coerciva 
(conforme documento a fls. 30 e sgs. dos autos);

F) Para efeitos de pagamento voluntário foi concedido aos beneficiários um prazo de 10 dias (fls. 32 
a 35 dos autos), tendo o oponente sido notificado em 11/02/99, conforme A.R. assinado (fls. 35);

G) Os beneficiários não procederam à devolução voluntária do apoio financeiro pelo que 
em 09/11/1999 foi instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa 10, o processo de execução fiscal 
n.º 3255199901024205, por dívida referente a apoio financeiro concedido pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, no montante de € 21.356,64, acrescido de € 12.185,14 de juros de mora e 
custas processuais;

H) O ora oponente foi citado pessoalmente em 20/09/2010, conforme fls. 46 e 46v;
I) A presente oposição foi apresentada no 20/10/2010 no Serviço de Finanças de Lisboa 10, cfr. 

carimbo aposto a fls. 4 dos autos.
2.2. Com base na factualidade provada, a sentença recorrida julgou a oposição:
a) improcedente quanto à dívida exequenda emergente do apoio reembolsável (no montante de 

21.356,64 Euros) com fundamentação de que, embora cobrada em processo de execução fiscal, não 
tendo a dívida exequenda natureza tributária (porque é emergente de apoio por parte do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional), não lhe é aplicável o prazo de prescrição das dívidas tributárias 
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previsto no art. 48º da LGT, mas antes, o prazo de prescrição ordinária de vinte anos, previsto no 
art. 309º do CCivil, sendo que, visto o disposto nos arts. 306º, 323º, 326º e 327º, todos do CCivil e 
porque o despacho que determinou a conversão em reembolsável do montante concedido a título não 
reembolsável e o vencimento imediato da totalidade da dívida, é datado de 13/3/97, que a notificação 
do mesmo tem data de 11/2/99 e que foi dado um prazo de 10 dias aos devedores para pagamento 
voluntário, é de considerar que a obrigação não se encontra prescrita.

Acrescendo que apesar de o oponente alegar que o pagamento se consubstancia num pagamento 
prestacional de uma determinada quantia à qual é aplicável o disposto no na alínea g) do art. 310º do 
CCivil (que determina o prazo de 5 anos para a prescrição de tais quantias), tal não é aplicável dado que 
a dívida não se refere a prestações periodicamente renováveis, tratando -se, antes, de uma dívida unitária 
que não admite o pagamento fraccionado, pelo que é aplicável o dito prazo de prescrição ordinária de 
vinte anos, previsto no art. 309º, do CCivil.

b) procedente quanto à dívida por juros (12.185,14 Euros), que por se referirem ao ano de 1997 
e por o oponente sido citado para o processo executivo em 2010, estão prescritos, à luz do disposto na 
alínea d) do art. 310º do CCivil.

3.1. Discordando do decidido, na parte em que a oposição foi julgada improcedente, o recorrente 
sustenta, como se viu, que também a restante dívida exequenda está prescrita, uma vez que o acto que, 
em 13/3/1996, determinou a conversão em reembolsável do apoio financeiro e o consequente vencimento 
imediato do montante em dívida, assumiu natureza tributária, mas apesar disso, a respectiva certidão 
de dívida somente foi emitida a 1/9/1999 e ele, recorrente, somente foi citado para a execução em 
20/9/2010, pelo que, atendendo ao disposto no n.º 1 do art. 48º da LGT e porque desde o vencimento 
da prestação até à data da citação decorreram cerca 14 anos, 6 meses e sete dias, está prescrito o direito 
à cobrança coerciva do presente tributo.

E subsidiariamente, mesmo a admitir -se que a dívida se encontra sujeita às regras previstas no 
CCivil, também assim, se deverão considerar como prescritos os créditos exequendos, nos termos da 
alínea g) do art. 310º deste Código.

Vejamos.
3.2. Como decorre do Probatório a dívida em execução reporta -se a um apoio financeiro concedido 

pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (no âmbito das designadas iniciativas locais de em-
prego), em parte correspondente a subsídio não reembolsável e em parte correspondente a empréstimo 
sem juros, reembolsável em 8 prestações semestrais com início em 15/9/94.

Mas, porque o IEFP que não foram cumpridas as condições contratuais, tendo apenas sido reem-
bolsado o montante de Esc. 1.201.500$00, foi proferido despacho pela Directora do Centro de Emprego 
de Benfica, em 13/3/1997, determinando a conversão em reembolsável do montante concedido a título 
não reembolsável, o vencimento imediato do montante ainda em dívida e, em caso de não pagamento, 
a sua cobrança coerciva.

A dívida exequenda emerge, portanto, de um apoio financeiro concedido pelo IEFP pelo que não 
tem natureza fiscal mas contratual, sendo que, ao invés do alegado pelo recorrente, aquele despacho 
de 13/3/1997 nem se consubstancia em decisão sobre questão fiscal nem a prolação do mesmo deter-
minou qualquer alteração na natureza da dívida, mormente a sua transmutação em dívida de natureza 
tributária.

Trata -se de despacho proferido nos termos do n.º 1 do art. 6º do DL n.º 437/78, de 28/12 [diploma 
que, em conjugação com o DL n.º 445/80, de 4/10 e com o Despacho Normativo n.º 46/86, de 29/4/86 
(publicado no DR n.º 127, I Série, de 4/6/86) e Despacho Normativo n.º 51/89, de 17/5/89 (publicado no 
DR n.º 136, I Série, de 16/6/89) disciplina a atribuição de tais subsídios e a respectiva cobrança coerciva] 
e que podia, aliás, ser impugnado contenciosamente nos termos gerais do processo administrativo (nº 2 
daquele mesmo art. 6º do DL n.º 437/78), com os efeitos também previstos no seu n.º 3 e que, como 
parece claro e desses normativos decorre, não tem aquelas virtualidades que o recorrente lhe atribui.

E foram estes os pressupostos que a sentença recorrida igualmente recolheu e apreciou, com base 
na factualidade que julgou provada e que, nesta perspectiva, não sofreu contestação.

Não pode, portanto, proceder a alegação do recorrente, no sentido de que a dívida exequenda tem 
natureza de tributo.

E, na verdade, como se salienta no acórdão deste STA, de 23/10/2002, rec. n.º 0966/02, citado no 
douto Parecer do MP, «“a obrigação tributária corresponde a uma obrigação pública de pagamento de 
certa quantia ao credor tributário” e sempre com “parte ou causa legal e, dentro desta, em normas de 
direito público ditadas no uso de um jus imperii tributário”. Cfr., Benjamim Rodrigues, A Prescrição 
no Direito Tributário, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, 1999, págs. 264 e segts.

Ao que nada obsta o facto de a dívida ser cobrada em processo de execução fiscal, sabido como 
é, que numerosas dívidas a entes diversos e sem natureza tributária, são cobrados através daquele 
meio processual – cfr. art. 148º do CPPT e os Acd’s do STA de 22/Out/97 Rec. 21.811 e de 18/Fev/98 
Rec. 22.195.
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O art. 1º da LGT regula “as relações jurídico Tributárias”, seja, “as estabelecidas entre a 
Administração Tributária, agindo como tal e as pessoas singulares ou colectivas e outras entidades 
legalmente equiparadas a estas”, elencando o seu n.º 3 as entidades que a integram.

Em que obviamente não aparece o IEFP.
Por outro lado, como é geralmente definido, o tributo é uma prestação patrimonial, integrada 

numa relação obrigacional, imposta por lei a favor de uma entidade que exerça funções públicas com 
o fim de satisfazer os fins próprios desta e sem carácter de sanção, compreendendo os impostos, as 
taxas e as receitas parafiscais.

Caracteres que não correspondem à dívida dos autos.»
3.3. Mas, assim sendo, não tendo a dívida aqui em causa natureza tributária, também não lhe é apli-

cável o regime de prescrição das dívidas desta natureza (tributárias), previsto nos arts. 48º e 49º da LGT.
Sendo, antes, aplicável o regime da prescrição civil, constante dos arts. 309º e ss. do CCivil, ou 

seja, o prazo de prescrição de 20 anos.
E dado que, como vem provado, o apoio foi atribuído por despacho proferido em 15/3/1993, o 

despacho que determinou a conversão em reembolsável do montante relativo ao apoio atribuído a título 
não reembolsável, bem como o vencimento imediato da totalidade da dívida, é datado de 13/3/1997, a 
notificação do mesmo tem data de 11/2/1999 e foi fixado o prazo de 10 dias para pagamento voluntário, 
só pode concluir -se, como concluiu a sentença recorrida, que em face do disposto nos arts. 306º, 323º, 
326º e 327º, todos do CCivil, a dívida exequenda não está prescrita.

4. O recorrente alega, ainda, que, de todo o modo, a dívida também estaria prescrita de acordo 
com o disposto na alínea g) do art. 310º do CCivil (que determina o prazo de prescrição de 5 anos para 
quaisquer outras prestações periodicamente renováveis).

Mas também esta alegação carece de suporte legal.
Com efeito, como diz a sentença o pagamento da dívida aqui questionada não se refere a prestações 

periodicamente renováveis, tratando -se, antes, de uma dívida unitária que não admite o pagamento frac-
cionado (aliás, como salientam Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, I Vol., anotações 
ao art. 310º, p. 260), seria necessário, para a aplicação do prazo previsto na mencionada alínea g) que 
as prestações não importassem o pagamento parcial do crédito sujeito à prescrição ordinária).

Em suma, não estando ainda prescrita a dívida exequenda, também não merece censura a sentença 
recorrida (na parte em que vem recorrida) que assim o decidiu.

Improcedem, portanto, neste contexto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Notificação.

Sumário:

 I — A declaração de que a dívida está prescrita, apesar de inserida no documento 
de notificação, constitui um «acto decisório» praticado em execução fiscal que, 
por afectar os direitos e interesses legítimos de uma das partes, é passível de 
reclamação para tribunal, pois, não obstante a sua incorporação no referido 
ofício, a notificação desse ofício não se funde nem se confunde com o acto nele 
incorporado.

 II — Tendo o exequente constituído mandatário nos autos, as notificações dos actos 
praticados na execução devem ser feitas na pessoa deste e no seu escritório.

 III — As pessoas colectivas e sociedades serão citadas ou notificadas na pessoa de um 
dos seus administradores ou gerentes, na sua sede, na residência destes ou em 
qualquer lugar onde se encontrem.

 IV — Não é válida a notificação feita num funcionário de uma dependência da CGD, uma 
vez que esse não é o local onde normalmente funciona a sua administração.
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Processo n.º 435/12 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Caixa Geral de Depósitos interpõe recurso jurisdicional da sentença proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada que, por intempestividade, julgou improcedente a reclamação 
que deduziu do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de São Roque do Pico que indeferiu o pedido 
de penhora de três prédios rústicos dos executados Norberto Martins de Bem e esposa Maria Gabriela 
de Brum Salazar de Bem no processo executivo n.º 588/86 que contra eles aí corre.

Nas alegações, concluem o seguinte:
1. O presente recurso foi interposto da douta sentença proferida pelo M.º Juiz a quo a fls... do 

processo, a qual julgou improcedente a reclamação de acto do órgão de execução fiscal apresentada 
pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., porquanto a mesma se mostra “manifestamente extemporânea (...), 
uma vez que foi apresentada em 22.10.2011, mais de três anos após lhe ter sido notificada a decisão 
que quer pôr em crise”.

2. Decidindo como decidiu, salvo o devido respeito, o M.º Juiz a quo não fez correcta nem ade-
quada aplicação do direito.

3. A Recorrente está, pois, convicta que Vossas Excelências, reapreciando a matéria dos autos e, 
subsumindo -a nas normas legais aplicáveis, tudo no mais alto e ponderado critério, não deixarão de 
ordenar a revogação da douta sentença proferida pelo Tribunal a quo.

4. Com efeito, em Setembro de 2011, a C.G.D., aqui Recorrente, enviou um requerimento ao 
Serviço de Finanças de São Roque do Pico, tendo em vista o prosseguimento da execução mediante a 
penhora de três prédios rústicos existentes na esfera jurídica dos Executados Norberto Martins e Maria 
Gabriela de Brum Salazar de Bem.

5. Nesse seguimento, em 17.10.2011, e através do ofício n.2 324, foi a C.G.D. notificada pelo 
aludido Serviço de Finanças de que, conforme parecer da DSTJ, a dívida se encontra prescrita, logo 
não haveria lugar à penhora de quaisquer bens imóveis.

6. No mencionado ofício, foi ainda referido que, em resposta a um requerimento enviado pelo 
anterior mandatário da C.G.D. em 24.06.2008, foram enviadas duas notificações à C.G.D.

7. Por um lado, a primeira dessas notificações terá sido remetida no dia 26.03.2008 pela Divisão de 
Tributação e Justiça Tributária da Direcção de Finanças da Horta para o Gerente da C.G.D. da agência 
situada na Praça da República, em Ponta Delgada. Por outro lado, a segunda notificação reporta -se 
à data de 07.07.2008 e terá alegadamente sido entregue pessoalmente numa dependência da C.G.D.

8. Assim sendo, em 24.10.2011 (isto é, dentro do prazo de 10 dias fixado pelo artigo 277.º do CP 
PT), a C.G.D. apresentou reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, nos termos do artigo 276.º 
do CPPT, a qual foi depois remetida ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

9. Posteriormente, em Novembro de 2011, a C.G.D. foi notificada do despacho proferido pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, o qual indeferiu liminarmente a reclamação, 
porquanto, no seu entendimento, “a faculdade concedida pelo artigo 276.º do CPPT apenas pode ser 
exercida pelo Executado, que não também pelo Exequente”.

10. Nessa medida, em 30.11.2011, não se conformando com o despacho supra mencionado, a 
C.G.D. interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo (Proc, n.º 2/12 -30).

11. Com efeito, em Janeiro de 2012, foi a C.G.D. notificada da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, no âmbito do referido processo, a qual deu provimento ao recurso, revogou 
o despacho recorrido e, em consequência, ordenou a remessa do processo à 1ª instância, para que ali 
fosse proferido novo despacho que não fosse o de rejeição liminar pelos fundamentos considerados.

12. Tendo os autos baixado ao TAF de Ponta Delgada, foi proferida sentença por este Tribunal, 
a qual julgou pretensão da CGD improcedente por, na sua perspectiva, ter sido apresentada fora do 
prazo.

13. O TAF de Ponta Delgada fundamenta a sua decisão no facto de o despacho relativo à prescrição 
da dívida ter sido notificado à C.G.D. em 07.07.2008, em resposta a um requerimento de 24.06.2008. 
Ou seja, considera o Tribunal a quo que a reclamação apresentada pela C.G.D. em Outubro de 2011 
é extemporânea por ter sido apresentada mais de três anos após lhe ter sido notificada a decisão em 
causa.

14. Ora, rigorosamente, a aqui Recorrente somente teve conhecimento de toda esta tramitação 
processual (isto é, as pretensas notificações enviadas à C.G.D. em 2008) em Outubro de 2011 e não 
em 2008, como argumenta o Tribunal a quo, como ora se passará a expor.

15. Na verdade, dispõe o n.º 1 do artigo 36.º do CPPT que “Os actos em matéria tributária que 
afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes 
quando lhes sejam validamente notificados”, ao passo que o n.º 2 determina que “as notificações conterão 
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sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado, 
bem como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de 
competências”.

16. Ainda de acordo com artigo 40º, n.º 1 do CPPT, “as notificações aos interessados que tenham 
constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório”.

17. Em consonância, dispõe o n.º 1 do artigo 253.º do CPC, aqui aplicável por via do artigo 2.º do 
CPPT, que “as notificações às partes em processos pendentes são feitas na pessoa dos seus mandatários 
judiciais”, devendo ser cumpridas as formalidades consagradas no artigo seguinte.

18. Ora, não se compreende como o Serviço de Finanças, em resposta a um requerimento apre-
sentado pelo mandatário constituído nos autos, pretensamente notificou o Gerente da C.G.D. ao invés 
do seu mandatário, conforme determinado legalmente.

19. Por sua vez, estabelece o artigo 41º do CPPT, o qual determina no seu n.º 1 que “as pessoas 
colectivas e sociedades serão citadas ou notificadas na pessoa de um dos seus administradores ou 
gerentes, na sua sede, na residência destes ou em qualquer lugar onde se encontrem”. Prevê ainda o 
seu n.º 2 que, “não podendo efectuar -se na pessoa do representante por este não ser encontrado pelo 
funcionário, a citação ou notificação realiza -se na pessoa de qualquer empregado, capaz de transmitir 
os termos do acto, que se encontre no local onde normalmente funcione a administração da pessoa 
colectiva ou sociedade”.

20. Com efeito, a omissão de notificação do mandatário constituído pela C.G.D. viola o disposto 
nos artigos 36.º, 40.º e 41.º do CPPT, artigos 253.º, n.º 1 e 254º do CPC, artigo 59.º n.º 1 e n.º 2 do 
Decreto -lei n.º 48953, de 05.04.1969, artigo 156.º, n.51 1 e n.º do Decreto -lei n.2 694/70, de 31 de 
Dezembro e artigo 9º, n.º 5 do Decreto -lei n.º 287/93, de 20 de Agosto.

21. Desta forma, vem a ora Recorrente arguir a nulidade por falta de notificação do então man-
datário constituído nos autos, designadamente as nulidades processuais por omissão, nulidades estas 
que se encontram reguladas nos artigos 195.º alínea a), 194º e 201º n.º 1 do CPC, aqui aplicável por 
força do artigo 2.º do CPPT.

22. De facto, a falta de notificação de tais decisões, na pessoa do mandatário legalmente consti-
tuído, acarreta nulidade processual por omissão, uma vez que tais omissões influem no exame ou na 
decisão da causa, lesam gravemente os interesses da ora Recorrente e privam a mesma do seu direito 
constitucional de defesa.

23. Isto é, o seu mandatário e o seu administrador não foram regularmente notificados daquela 
decisão. Mais, não tem a C.G.D. conhecimento de qualquer registo ou aviso de recepção assinado re-
lativamente às ditas notificações enviadas em 2008, não tendo ainda conhecimento de qualquer prova 
de que as notificações chegaram ao seu destinatário.

24. No entendimento da ora Recorrente, não interessa o facto de se tratar de uma decisão de 2008. 
O que releva, aqui, é o facto de somente ter tido conhecimento da mesma em 2011! Mais, a C.G.D. 
reclamou da notificação de 2011 porquanto não conhecia de outra, pelo que a reclamação é, de facto, 
tempestiva.

25. Com efeito, nos presentes autos, a prescrição não foi invocada pelos Executados, pelo que 
terá sido o Serviço de Finanças de “per si” que entendeu declarar a dívida prescrita. Ora, tratando -se 
de uma obrigação civil e não uma obrigação tributária, a prescrição não é de conhecimento oficioso e 
carecia de ser invocada judicial ou extrajudicialmente.

26. Assim sendo, o Serviço de Finanças não podia suprir oficiosamente a prescrição, carecendo 
esta, para ser eficaz, de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita 
(artigo 303º do c.c.).

27. O que padece de ilegalidade já que, como se demonstrou, o Serviço de Finanças não pode 
conhecer oficiosamente de algo que ninguém suscitou no âmbito de uma execução que tem na sua 
génese uma obrigação civil, embora corra termos no foro fiscal, aliás, em observância à lei.

28. Por outro lado, ainda que assim se não entendesse e ainda que viesse a ser suscitado pelas 
partes, é notório que a dívida exequenda não se encontra prescrita. Na verdade, e dado que o instituto 
da prescrição reveste indubitavelmente natureza substantiva, às dívidas exequendas são aplicáveis as 
disposições do c.c.

29. O prazo ordinário da prescrição é de 20 anos, nos termos do artigo 309.º do C.C. A prescrição 
interrompe -se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirec-
tamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o 
tribunal seja incompetente, nos termos previstos no artigo 323.º, n.º 1 do mesmo diploma.

30. Mais, a interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, co-
meçando a correr novo prazo a partir do acto interruptivo, salvo se a interrupção resultar de citação, 
notificação ou acto equiparado, ou de compromisso arbitral, casos em que o novo prazo não começa 
a correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (artigos 326.º, n.º 1 e 
327.º, n.º 1, ambos do c.c.).
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31. E, no caso concreto, face à interrupção do prazo prescricional, e tendo a interrupção resultado 
da citação, a prescrição não começa a correr enquanto não transitar em julgado a decisão que puser 
termo ao processo (arts. 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1, ambos do C.C.).

32. Em bom rigor, não pode dizer -se que o novo prazo de prescrição começa a correr logo que 
decorram os cinco dias posteriores ao pedido de citação, pois que, como o acto que interrompeu foi a 
própria citação, só poderá iniciar -se a contagem de novo prazo a partir do momento em que transite 
em julgado a decisão que ponha termo ao processo.

33. Desta feita, a prescrição da dívida nunca ocorreu, na medida em que o prazo se interrompeu.
34. Acresce que, não se concebe como é que o Tribunal a quo inicialmente apenas conheceu da 

suposta falta de legitimidade da C.G.D. e só agora se pronunciou acerca da extemporaneidade da recla-
mação. Aliás, caso o Tribunal a quo considerasse que a C.G.D. apresentou a reclamação fora do prazo 
legal, deveria, outrossim, ter -se pronunciado previamente no que a esta questão concerne.

35. Em síntese, foi no estrito cumprimento e respeito pelos princípios e preceitos legais que a ora 
Recorrente reclamou de decisão do órgão de execução fiscal, nos termos do artigo 276.º do C.P.P.T., 
por inequivocamente se mostrar que se encontrava dentro do prazo legal previsto para o efeito.

36. Pelo que, ao assim não ter considerado, a decisão em crise fez uma incorrecta interpretação e 
desadequada aplicação do direito, designadamente das citadas disposições legais, que violou, devendo, 
por isso, ser revogada e substituída por outra que declare que a reclamação de acto do órgão de execução 
fiscal foi tempestivamente apresentada pela aqui Recorrente.

1.2 Nas contra -alegações, a Fazenda Pública conclui o seguinte:
1. O representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, 

reitera integralmente o teor da contestação consubstanciada no ofício n.º 215, de 22 de Fevereiro de 
2012 (Vide sff anexo 6), que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, por 
não assistir qualquer razão à pretensão da Recorrente;

2. Com o devido respeito, como se comprova, o alegado no recurso, de 30 de Março de 2012, sob 
o registo n.º 19002, carece de fundamento;

3. Porquanto, no âmbito deste processo, que reporta nada mais nada menos que ao ano de 1986, 
este sistema de notificações à CGD tem vindo a ser institucionalizado, logo comummente aceite;

4. Um uso que tem vindo a ser reiterado ao longo do tempo, ao qual a lei atribui valor jurídico;
5. Que, no caso em apreço, e salvo opinião melhor fundamentada, não é atentatório aos princípios 

da boa -fé;
5. Sendo desejo da generalidade de todos quantos se preocupam e dedicam às ciências jurídicas, 

que a boa fé assuma um peso fundamental em qualquer ambiente colaboratívo;
6. Quanto mais não seja, porque a boa fé tem entre nós uma dupla consagração:  - no artigo 266, 

n.º 2, da Constituição e no artigo 6.º A do Código do Procedimento Administrativo.
7. Razão pela qual, no que ao caso interessa, a alegada nulidade da notificação, entregue em mão, 

ao Sr. José Gabriel da Silva Correia, Gerente da dependência da GGD de São Roque do PICO, mas 
endereçada a Lisboa, não colhe;

8. Tanto mais que a notificação à CGD, do despacho de 4 de Março de 2008, do Sr. Subdirector-
-Geral da Justiça Tributária que considerou prescritos os créditos que a CGD tinha sobre os executados 
segui a tramitação habitual  - Anexo 7;

9. Na sequência do requerimento da Caixa Geral de Depósitos de 26 de Outubro de 2007  - Ane-
xos 8 e 9;

10. Daí a dificuldade em se compreender o alegado pedido de nulidade da notificação de 7 de 
Julho de 2008;

11. Porque esta questão jamais se colocou, atentas as inúmeras notificações que, ao longo destes 
26 anos de vida do processo, terão ocorrido;

12. Por conseguinte, não tendo havido problemas com as notificações anteriores, porque haveriam 
agora de ocorrer com esta?

13. Consubstanciada que foi no ofício n.º 254, de 7 de Julho de 2008, do Chefe do Serviço de 
Finanças de São Roque do Pico, tendo o mesmo sido entregue em mão ao Sr. José Gabriel da Silva 
Correia, Gerente da dependência local da GGD e devidamente endereçado a Lisboa.

1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da incompetência do STA, em razão da hie-
rarquia, dado ter sido impugnada a data em que o recorrente teve conhecimento do despacho reclamado 
ou ser dado provimento ao recurso, baixando os autos para conhecimento da reclamação.

2. Na sentença deram -se como assentes os seguintes factos:
a) Correu termos no Serviço de Finanças de São Roque do Pico a execução fiscal n.º 588/86, que 

a Caixa Geral de Depósitos moveu contra Norberto Martins de Bem e esposa Maria Gabriela de Brum 
Salazar de Bem.

b) Por despacho de 4 de Março de 2008 do Sr. Subdirector -Geral da Justiça Tributária, foram 
considerados prescritos os créditos que a Caixa Geral de Depósitos tinha sobre os executados, em 
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consequência do que foi desatendida a pretensão que essa exequente tinha de que fossem penhorados 
os prédios em causa.

c) Esse despacho foi notificado à Caixa Geral de Depósitos a 7 de Julho de 2008, na sequência 
de requerimento de 24 de Junho desse ano, através do qual a exequente requerera o prosseguimento da 
execução para penhora dos mesmos prédios.

d) A 11 de Outubro de 2011, a Caixa Geral de Depósitos apresentou novo requerimento pedindo 
a penhora dos prédios, tendo sido informada, por ofício expedido no dia seguinte, que já em 7 de Julho 
de 2008 tinha sido notificada da declaração de prescrição dos seus créditos.

3. A Caixa Geral de Depósitos, exequente no processo de execução por dívidas instaurado em 
8/5/1986, reclamou do despacho proferido em 4/3/2008 pelo Subdirector -Geral da Justiça Tributária 
relativo à prescrita da dívida exequenda, dizendo que apenas teve conhecimento desse despacho através 
do ofício n.º 324 de 12/10/2011.

Fundamenta a reclamação contra a referida prescrição dizendo que: (i) a dívida exequenda é uma 
obrigação civil e não uma obrigação tributária; (ii) a prescrição de 20 anos não é de conhecimento 
oficioso; (iii) e que o prazo se interromper com a citação no processo de execução, sem se reiniciar 
enquanto o processo não findar.

A sentença recorrida, após expor os factos que considerou relevantes, julgou a pretensão do re-
clamante improcedente com a seguinte fundamentação:

“Como bem anota o senhor procurador no seu parecer, a reclamante não vem reclamar da infor-
mação de 11 de Outubro de 2011. A qual se limita a constatar que os créditos exequendos tinham sido 
declarados prescritos por decisão de 4 de Março de 2008, notificada à reclamante a 7 de Julho desse 
ano. Assim, se a reclamante fundamenta a sua pretensão na discordância quanto ao entendimento 
relativo à prescrição, e manifestamente extemporânea, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 277º 
do CPPT, uma vez que só foi apresentada em 22 de Outubro de 2011, mais de três anos após lhe ter 
sido notificada a decisão que quer pôr em crise”.

O Ministério Público emitiu parecer no sentido da incompetência deste Tribunal, em razão da 
hierarquia, uma vez que o recurso não se funda exclusivamente em matéria de direito, pois a recorrente 
alega que só em 2011 teve conhecimento das pretensas notificações enviadas à CGD em 2008, enquanto 
que na sentença recorrida se considera provado que a recorrente foi notificada do despacho sindicado 
em 7 de Julho de 2008.

Efectivamente a sentença deu como provado que o despacho do Subdirector Geral da Justiça 
Tributária, de 4/3/2008, foi notificado à CGD em 7/7/2008 (cfr. alínea c) dos factos assentes) e nas 
conclusões nºs 14 e 23 das alegações a recorrente diz que apenas tomou conhecimento daquele despacho 
em 2011, não tendo «conhecimento de qualquer registo ou aviso de recepção assinado relativamente 
às ditas notificações enviadas em 2008, não tendo ainda conhecimento de qualquer prova de que as 
notificações chegaram ao seu conhecimento».

Simplesmente, o que está em causa é mais o juízo de direito que o juiz a quo efectuou dos factos 
constantes do processo administrativo, do que a impugnação da matéria de facto considerada. Sem se 
reportar aos concretos meios de prova, a sentença conclui que o despacho de 4/3/2008 foi notificado à 
CGD em 7/7/2008, na resposta que foi dada ao requerimento de 24/6/2008. Tendo em conta as alega-
ções das partes, tal juízo só pode ter sido efectuado com base no ofício n.º 254 de 7/7/2008 do Chefe 
de Finanças de S. Roque do Pico, constante de fls. 102 do processo apenso.

Com efeito, a CGD, através de requerimento subscrito por advogado, em 24/6/2008 solicitou 
ao órgão de execução fiscal que fosse dada ordem de pagamento da quantia depositada à ordem da 
execução, e que fosse ordenada a imediata penhora de três prédios rústicos que já havia sido requerida 
em 18/2/1998.

E em resposta a esse requerimento, através daquele ofício n.º 254, o Chefe de Finanças de S. Roque 
do Pico disse o seguinte: “Com referência ao processo supra mencionado cumpre -me informar o se-
guinte: 1 - O produto da venda foi de 6.500.000$00 (32.421,86€) resultando da sentença de graduação 
de créditos de fls. 69 e 70 em 1º Lugar o Banco Comercial dos Açores e em 2º Lugar o crédito exe-
quente, sendo as custas precípuas. Da liquidação de fls. 139 a 140 foi pago ao BCA a importância de 
6060091$00 (30.227,60€) e de custas 439.909$00 (2.194,26€) tendo assim sido aplicada a totalidade 
do produto da venda, não cabendo nada à CGD; 2 - Conforme parecer, que se anexa, da Direcção 
de Serviços de Justiça Tributária encontra -se prescrita a divida, nos termos do artigo 175º do CPPT, 
logo não há lugar a qualquer penhora de imóveis por parte deste serviço. 3  - Em 2008.03.26 foi dado 
conhecimento à CGD o referido parecer conforme ofício junto da Direcção de Finanças da Horta”.

O juiz considerou que esse ofício foi notificado à CGD, porque na parte superior desse documento, 
onde se diz “Caixa Geral de Depósitos. Lisboa”, consta uma assinatura que o Chefe de Finanças de S. 
Roque do Pico, no ofício n.º 324 de 12/10/2011, diz ser do director da dependência da CGD junto ao 
Serviços de Finanças, onde o ofício foi entregue pessoalmente (doc. de fls. 110).

A recorrente não impugna que o ofício tenha sido entregue pessoalmente na dependência da 
CGD existente junto dos Serviços de Finanças de S. Roque do Pico, considera apenas que não foi 
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regularmente notificada do conteúdo desse ofício, uma vez que existia mandatário nomeado, o qual 
não foi notificado.

Por conseguinte, o problema que é preciso resolver é o de saber se a comunicação daquele ofício 
à CGD, nos termos em que foi efectuada, constitui uma notificação válida do acto que declarou pres-
crita a dívida. E nessa medida é uma questão essencialmente de direito, sem necessidade de se apurar 
quaisquer outros factos.

A recorrida invoca que a recorrente CGD foi notificada duas vezes do despacho de 4/3/2008, o qual, 
no seu entender, declarou a dívida prescrita: (i) em 26/3/2008, tal como se informou no ofício n.º 875 
da mesma data; (ii) em 7/7/2008, através do ofício n.º 254, entregue pessoalmente na dependência do 
banco existente junto o Serviço de Fianças de S. Roque do Pico.

Mas em nenhuma dessas datas se pode considerar que a recorrente foi regularmente notificada 
do despacho que declarou prescrita a dívida.

Relativamente à primeira data, poderia colocar -se um problema de prova, o que afastava a com-
petência deste tribunal, na medida em que o ofício n.º 875 de 26/3/2008, do Director de Finanças da 
Horta, que remete o processo ao Chefe de Finanças de S. Roque do Pico informa que “Nesta data 
deu -se conhecimento ao Exmº Senhor Gerente da Caixa Geral de Depósitos, Praça da República 
n.º 5 – 9500 – 1010 Ponta Delgada” (cfr. fls. 87 do p.a), embora nenhuma prova exista do modo como 
tal conhecimento foi dado.

Todavia, mesmo que se provasse que naquela data foi enviado um ofício à CGD, dando -lhe 
conhecimento do despacho de 4/3/2008 do Subdirector Geral da Justiça Tributária, tal como se havia 
ordenado nesse despacho, ainda assim não se poderia concluir que a exequente foi notificada da decisão 
que determinou a prescrição da dívida, e por dois motivos.

Em primeiro lugar, ambas as partes e o juiz a quo consideram que foi o despacho do Subdirector 
Geral da Justiça Tributária de 4/3/2008 que declarou prescrita a dívida, quando tal juízo não está correcto. 
Os Serviços de Finanças da Horta remeteram o processo de execução para a Direcção de Serviços de 
Justiça Tributária pedindo esclarecimento sobre a forma como o deveriam tramitar. Sobre esse pedido 
foi elaborada a Informação n.º 1000 de 22/2/2008, onde, além do mais, se analisou a questão da pres-
crição da dívida, dizendo -se no artigo 21º o seguinte: “o que parece nada impedir que seja reconhecida 
a prescrição da dívida, pelo órgão de execução fiscal, nos termos do artigo 175º do CPPT, logo que 
estejam concluídos os procedimentos antes indicados, relativamente à aplicação do produto da venda”. 
E nessa informação, o Subdirector Geral da Justiça Tributária em 4/3/2008 exarou o seguinte despa-
cho: “Concordo, acrescentando que será de dar conhecimento à exequente” (cfr. fls. 89 a 94 do p.a).

Ora, o despacho de concordância com a Informação n.º 1000 implica que a informação constitui 
parte integrante do respectivo acto (cfr. n.º 1 do art. 125º do CPA). E se assim é, não se pode dizer que 
aquele despacho decidiu que a dívida estava prescrita. Nesse despacho apenas se esclarece que o órgão 
de execução fiscal pode, nos termos do artigo 175º do CPPT, declarar prescrita a dívida, o que é coisa 
bem diferente. Aquele despacho não tem conteúdo decisório quanto à prescrição da dívida, limitando -se 
a remeter tal decisão para o órgão de execução fiscal.

Portanto, o acto que determinou a prescrição da dívida não foi o despacho de 4/3/2008, mas a 
declaração do órgão de execução fiscal contida no ofício n.º 254 de 7/7/2008, acima transcrito. No 
ponto 2 desse ofício o órgão de execução fiscal declara que a dívida está prescrita, em conformidade 
com o parecer da Direcção de Serviços de Justiça Tributária. Tal declaração, apesar de inserida no do-
cumento de notificação, constitui um “acto decisório” praticado em execução fiscal que, por afectar os 
direitos e interesses legítimos de uma das partes, é passível de reclamação para tribunal. Não obstante 
a sua incorporação no referido ofício, a notificação desse ofício não se funde nem se confunde com o 
acto nele incorporado.

O acto objecto de reclamação deve ser esse e não o contido no despacho de 4/3/2008, que se limita 
a propor uma determinada forma de actuação, mas nada decide quanto à prescrição.

E nada obsta que o tribunal proceda à alteração do objecto da reclamação porque, dada a forma 
como o mesmo foi notificada, pode considerar -se existir “erro desculpável” na identificação do acto 
reclamado, que legitima a devida correcção (cfr. n.º 2 do art. 265º do CPC e n.º 1 do art. 88º do CPTA).

Se o acto do órgão de execução fiscal que decidiu a prescrição é o acto contido no ofício n.º 254 
de 7/7/2008, como não pode deixar de ser, então a ter existido notificação do despacho de 4/3/2008, 
tal notificação ocorreu muito antes daquele acto, tendo por única função dar a conhecer ao exequente 
a posição que a Direcção de Serviços da Justiça Tributária tinha sobre o desenvolvimento do processo 
executivo. Mas, por faltar conteúdo decisório a esse despacho, a notificação que eventualmente tenha 
ocorrido não pode ser considerada como uma medida destinada a transmitir ao exequente a informação 
de que a dívida estava prescrita, em termos de lhe permitir uma reacção consciente e eficaz.

Em segundo lugar, e mais uma vez admitindo -se por certa a informação de que a CGD foi no-
tificada do despacho de 4/3/2008, não se pode considerar que tal notificação tenha sido validamente 
efectuada, por dois motivos: (i) nem foi feita na pessoa do mandatário constituído; (ii) nem na pessoa 
de um dos administradores da CGD.
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A CGD, em 8/10/1998, juntou ao processo executivo uma procuração emitida a favor do advo-
gado Carlos Mosca (cfr. fls. 76 do p.a). O n.º 1 do artigo 40º do CPPT, aplicável à execução fiscal, 
estabelece a obrigatoriedade das notificações aos interessados que tenha constituído mandatário serem 
feitas na pessoa deste e no seu escritório; e o n.º 1 do artigo 41º do CPPT prescreve que a notificação 
das pessoas colectivas e sociedades é efectuada na pessoas de um dos seus administradores ou gerentes, 
na sua sede, na sua residência, ou em qualquer lugar que se encontrem.

Mas, no caso concreto, nenhuma destas normas foi observadas porque, segundo a informação 
exarada no ofício n.º 875 de 26/3/2008, o despacho do Subdirector Geral da Justiça Tributária foi noti-
ficado ao gerente da Caixa Geral de Depósitos em Ponta Delgada e não a um dos administradores, na 
sede em Lisboa, ou ao mandatário constituído os autos.

Relativamente à notificação do ofício n.º 254 de 7/7/2008, também não se pode concluir que 
tenha sido regularmente notificado. A informação que existe é que o conteúdo desse ofício, onde está 
incorporada a declaração do órgão de execução fiscal de que a dívida está prescrita, foi entregue pes-
soalmente na dependência da CGD existente junto do Serviço de Finanças de S. Roque do Pico. Mas, 
para além do gerente dessa instituição não ser administrador da CGD, havendo mandatário constitu-
ído nos autos, o mesmo deveria ter sido obrigatoriamente notificado, tal como se impõe no n.º 1 do 
artigo 40º do CPPT.

A nulidade do acto de citação, por não ter sido efectuada no modo previsto no artigo 40º do CPPT, 
podia ser solicitada ao órgão de execução fiscal no prazo referido no artigo 205º do CPC, ou seja, a 
partir da data em que se presume que a recorrente dela teve conhecimento. Todavia, a data em que a 
recorrente teve conhecimento da nulidade coincide com a data em que a nulidade se deve considerar 
sanada.

Na verdade, através do ofício n.º 324 de 12/10/2011 (fls. 110 do p.a), o órgão de execução fiscal 
indeferiu o requerimento da recorrente a solicitar a penhora de três prédios rústicos nos seguintes termos: 
“Com referência ao processo supra mencionado e ao requerimento apresentado por VExª cumpre -me 
informar o seguinte: 1º A CGD através de exposição/requerimento entrada neste serviço em 2008.06.24, 
veio expor a situação tendo este serviço respondido através do ofício nº. 254 de 2008.07.07, entregue 
pessoalmente na dependência da CGD junto a este serviço de finanças; 2º Conforme parecer da DSJT 
a dívida encontra -se prescrita, logo não há lugar à penhora de quaisquer imóveis por parte deste 
serviço; 3º Em 2008.03.26 através do oficio nº. 875 a DFH deu conhecimento do referido parecer ao 
Exmº Senhor Gerente da CGD, Praça da República, n05 -9500 -1 01 Ponta Delgada. Logo a CGD, ao 
contrário do exposto, já obteve duas respostas relativas ao processo supra referenciado. Junto cópias 
dos ofícios deste serviço bem como do da DFH, do requerimento da CGD de 2008.06.24 e do parecer 
da DSJT”.

Só a partir desta data é que o mandatário da recorrente é formal e validamente notificado de que a 
dívida se encontra prescrita através de decisão que foi tomada em 7/7/2008, cuja cópia lhe foi remetida. 
Portanto, contrariamente ao que se decidiu na sentença recorrida, a recorrente estava em tempo para 
reclamar da referida decisão.

Os autos devem baixar ao tribunal recorrido para aí se conhecer da prescrição, após selecção dos 
factos juridicamente relevantes, segundo as várias soluções plausíveis de direito.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, anular a decisão recorrida, e ordenar 
a baixa dos autos para conhecer da prescrição.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Impugnação. Prazo. Acto nulo. Princípio da igualdade.

Sumário:

 I — O acto tributário que, em aplicação da lei ordinária, viole alegadamente o princí-
pio da igualdade, padece de vício de violação de lei por erro nos pressupostos de 
direito e gera mera anulabilidade, salvo se ocorrer ofensa do conteúdo essencial 
do direito fundamental de igualdade — alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do Código 
de Procedimento Administrativo e 13.º, n.º 2 da Constituição da República.
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 II — Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA só se verifica a 
violação do «direito fundamental de igualdade», extraído do principio consagrado 
no artigo 13.º da CRP, quando ela fira o núcleo do conteúdo essencial desse direito, 
o que ocorre somente nos casos em que é atingido o cerne das categorias vertidas 
no n.º 2 do artigo 13.º, através de discriminações com as causas ali previstas.

 III — Deste modo, a impugnação judicial do referido acto tributário terá de ser deduzida 
no prazo referido no artigo 102.º, n.os 1 e 2 do CPPT, e não a todo o tempo, tal 
como a lei prevê para o caso da nulidade do acto.

Processo n.º 611/11 -30.
Recorrente: TVI — Televisão Independente, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – TVI – Televisão Independente, S.A., com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo 

Tribunal do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, que julgou improcedente a impugnação 
judicial por si deduzida, contra a liquidação feita pelo “Instituto de Comunicações de Portugal” da taxa 
de utilização de feixes hertzianos relativa ao 1º semestre do ano de 1995, no montante de € 66.960,97.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. Por força do disposto no Decreto -Lei n.º 401/90 de 20 de Dezembro e do regulamento anexo 

à Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/90, de 27.12.1990, a Recorrente está licenciada como 
um operador de teledifusão.

2. Para o transporte e difusão do seu sinal de televisão a Recorrente necessita de utilizar, como 
faz a Portugal Telecom (PT), o espectro radioeléctrico, cuja gestão, administração e fiscalização são 
da competência do Estado (cfr. artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º88/89 de 11 de Setembro).

3. Através da factura n.º 950123284, emitida a 22.02.1995 e cujo prazo de pagamento findava 
a 29.03.1995, o então designado Instituto das Comunicações de Portugal exigiu o pagamento de 
Esc. 13.424.470$00 (equivalentes a € 66.960,97) a título de taxas de utilização de feixes hertzianos 
durante o 1º semestre de 1995.

4. As referidas taxas, previstas na Portaria n.º 930 -A/94, de 19 de Outubro, do Ministério das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações diziam respeito a “radiocomunicações privativas  - liga-
ções hertzianas multivia” (n.º 22404), a “radiocomunicações de uso público  - faixas de VHF e UHF” 
(n.º 23902, 23903, 23904 e 23905) e a “radiocomunicações de uso público  - licenciamento de estação” 
(n.º 13901).

5. Foi precisamente a primeira dessas taxas  - “radiocomunicações privativas  - ligações hertzianas 
multivia” (n.º 22404)  - cuja exigibilidade a Recorrente sempre contestou pois, atenta a sua qualidade 
de operador de teledifusão, realizava operações de comunicação públicas e não privativas (cfr. doc. 3 
junto com a p.i.).

6. À PT (então designada TDP) foram aplicadas, no 1º semestre de 1995, as taxas n.º 23601 e 23602 
(ambas incluídas no ponto 3 - “Radiocomunicações de uso público”) da aludida Portaria n.º 930 -A/94 
quando nada distinguia, seja no plano técnico ou jurídico, o uso do espectro feito por esta do uso rea-
lizado pela Recorrente.

7. As taxas aplicadas à PT no 1º semestre de 1995 pela mesma prestação administrativa foram, 
portanto, inferiores às liquidadas à ora Recorrente.

8. No entender da Recorrente, a diferenciação operada pelo ICP -Anacom (comunicações privativas 
para a TVI, comunicações públicas para a PT), ao não ter por base qualquer fundamento objectivo e 
razoável, constituiu uma afronta aos princípios da igualdade e da imparcialidade (artigos 13º e 266º da 
Constituição e artigos 5º e 6º do Código do Procedimento Administrativo).

9. Essa violação é de tal forma grosseira que os actos de liquidação devem considerar -se nulos 
por força da cláusula prevista na alínea d) no n.º 2 do artigo 133.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA), o que autorizava que fossem impugnados a todo o tempo.

10. O princípio da igualdade, enunciado no artigo 13º da Constituição da República, constitui pedra 
basilar do Estado de Direito de Democrático e um dos pilares fundamentais da nossa ordem jurídica, 
manifestando -se quer num sentido negativo  - veda privilégios e discriminações não fundadas  - quer 
num sentido positivo  - sendo a expressão mais relevante aquela que demanda um tratamento igual de 
situações iguais, e um tratamento desigual de situações desiguais.

11. É por isso comum dizer -se, embora a afirmação por si só seja insuficiente, que o princípio da 
igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária, i.e., quando não se 
descortine um qualquer fundamento material para a distinção.

12. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, citando MARTIM DE ALBUQUERQUE em anotação 
ao artigo 13.º da Constituição, referem que “enquanto proibição de arbítrio legislativo ou de distinção 
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arbitrária, o princípio da igualdade opera apenas na ausência de motivo pertinente, o que significa 
falta de fundamento, de fundamento material bastante ou suficiente, de fundamento material razoável, 
adequado suporte material, de justificação racional”.

13. A distinção feita pelo ICP -Anacom entre a Recorrente e a PT no que respeita ao pagamento 
das taxas de utilização do espectro radioeléctrico não encontra fundamento legítimo e ofende o aludido 
“conteúdo essencial” do princípio da igualdade, fazendo tábua rasa deste princípio.

14. Na verdade, nos planos técnico e jurídico nada distingue a utilização do espectro radioeléctrico 
feita por aquelas duas entidades.

15. Nesses feixes a Recorrente transportou sempre e tão -somente o seu próprio sinal, enquanto 
a PT transportou os sinais alheios (dos dois canais da RTP e da SIC), até porque não era um operador 
televisivo licenciado.

16. As comunicações de ambas enquadravam -se claramente nas telecomunicações públicas, pois 
o seu destino era apenas um, o público em geral, ou seja, tratava -se da difusão do sinal para vários 
pontos de recepção sem prévio endereçamento.

17. Os feixes utilizados por uma e outra eram idênticos na sua natureza e função, diferindo apenas 
no número: a Recorrente necessitava de um feixe para transmitir o seu sinal e a PT de três, um para 
cada sinal transportado e difundido.

18. Ou seja, o bem público utilizado  - o espaço por onde podem propagar -se as ondas radioeléc-
tricas, o dito espectro radioeléctrico  - é e sempre foi o mesmo em quantidade e qualidade.

19. Em consequência, a contrapartida dessa utilização  - o pagamento da taxa  - não deveria apre-
sentar qualquer dissemelhança entre os operadores, dado que os encargos da fiscalização radioeléctrica 
correspondente que a taxa de utilização visava cobrir eram também eles idênticos (cfr. artigo 27º, n.º 2 
do Decreto -Lei n.º 147/87 e artigo 24º, n.º 3 do Decreto -Lei n.º 338/88).

20. Só mesmo o arbítrio do ICP -Anacom permitiu contornar as evidências pois esta entidade, 
distorcendo a letra da Lei n.º Lei n.º 88/89, defendeu que o uso do espectro radioeléctrico pela Recor-
rente era para “radiocomunicações privativas” pelo simples facto de se destinar ao transporte do próprio 
sinal, ou seja, dos próprios conteúdos.

21. Essa interpretação abusiva não encontra apoio na lei pois contraria claramente o teor do 
artigo 2.º da Lei de Bases dos Serviços de Telecomunicações então em vigor (Lei n.º 88/89), o qual 
contém um elenco taxativo das “radiocomunicações privativas” no seu n.º3.

22. Nem encontra suporte na realidade, porque as comunicações da Recorrente e da PT tinham 
ambas em vista o público genericamente considerado, ou melhor, visavam “satisfazer a necessidade 
colectiva genérica de transmitir e receber mensagens e informação” e “num só sentido, simultanea-
mente para vários pontos de recepção e sem prévio endereçamento”, enquadrando -se de modo claro 
nas “radiocomunicações de uso público” (cfr. artigo 2º, n.º 2 e 5 da Lei n.º 88/89).

23. Conclui -se assim que o ICP -Anacom desrespeitou de modo flagrante o princípio da igualdade 
consagrado no artigo 13º da Constituição, pois perante situações idênticas dispensou um tratamento 
diferenciado sem qualquer fundamento objectivo, material, razoável, i.e., tratou -se de puro arbítrio.

24. Ainda que se admita que o entendimento do ICP -Anacom é o único ou o que melhor se coaduna 
com a lei e com a Portaria n.º 930 -A/94, então é esta que viola a Constituição ao estabelecer taxas com 
montantes mais gravosos para as “radiocomunicações privativas” do que para as “radiocomunicações 
de uso público” sem nenhum suporte objectivo.

25. A actuação do ICP -Anacom atingiu o “conteúdo essencial” do princípio da igualdade, razão 
pela qual os actos de liquidação são nulos (cfr. artigo 133º, n.º 2, alínea d) CPA).

26. “Quanto à aplicação da alínea d) do n.º 2 do art. 133º do C.P.A., deve notar -se que o acto 
administrativo violador de um direito fundamental só é nulo se essa violação ofender o seu conteúdo 
essencial (cfr. Ac. do STA de 5/3/2009 Rec. n.º 865/08). E «o conteúdo essencial tem de ser entendido 
como um limite absoluto correspondente à finalidade ou ao valor que justifica o direito» (cfr. Jorge 
Miranda in “Manual de Direito Constitucional “Tomo IV, 3ª ed., 2000, pág. 341). Nestes termos, en-
tendemos que só se verifica a violação do conteúdo essencial de um direito fundamental quando, em 
consequência do acto administrativo, não subsiste o mínimo sem o qual esse direito não pode subsistir” 
(Acórdão do TCA Sul de 06.05.2010, P. 06108/10, www.dgsi.pt).

27. O Acórdão recorrido não definiu aquilo que constitui o “conteúdo essencial” do princípio em 
jogo, mas defendeu que, só se v.g. a PT gozasse de uma isenção do pagamento de taxas pelo uso do 
espectro radioeléctrico e a Recorrente não, estaria verificado esse pressuposto.

28. Sucede que a proibição genérica ao tratamento diferenciado de situações idênticas ou a proibição 
do arbítrio constitui o último é talvez mais importante reduto do particular perante a actuação abusiva 
do Estado, de tal modo que não pode ser alterado ou subvertido por vontade própria deste através dos 
instrumentos, v.g. legislativos, à sua disposição.

29. A proibição do tratamento discriminatório e do arbítrio constituem, mais do que uma emanação 
do princípio da igualdade, a sua própria razão de ser.
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30. Basta que se pense que se ao legislador ou à Administração fosse autorizada a discriminação 
infundada em nome de um qualquer fundamento o princípio da igualdade seria aniquilado por com-
pleto, levando a que considerássemos afectado o seu “conteúdo essencial” e verificada uma nulidade 
nos termos do artigo 133º, n.º 2, alínea d) do CPA.

31. Não restam dúvidas de que o “conteúdo essencial” do princípio da igualdade, o seu conteúdo 
básico e indispensável, foi atingido com a liquidação de uma taxa à Recorrente e de outra, de valor 
inferior, à PT.

32. Admitir o contrário seria autorizar o arbítrio e a completa erosão do princípio da igualdade, 
i.e., que fosse desprovido de qualquer sentido e efeito prático.

33. A discriminação em matéria de taxas operada pelo ICP -Anacom resulta de uma arbitrária e 
infundada interpretação da lei ou, pelo menos, de uma arbitrária escolha do legislador na elaboração 
da Portaria n.º 930 -A/94, pois o uso do bem público feito pela Recorrente e pela PT sempre foi em 
todos os aspectos idêntico.

34. Portanto, não é a circunstância de se ter “optado” pela aplicação de uma taxa mais gravosa 
à Recorrente quando comparada com a PT, e não por uma isenção desta última, que permite concluir 
que o “conteúdo essencial” da igualdade fica intacto.

35. O efeito de uma ou de outra medida seria sempre o mesmo: o tratamento desigual e arbitrário 
de situações materialmente idênticas, in casu o aproveitamento do espectro radioeléctrico, ou seja, uma 
agressão manifesta da essência do princípio da igualdade.

36. Conforme refere o TCA Sul, “o núcleo essencial do princípio da igualdade mais não é que o 
conjunto de índices expressamente previstos na Constituição como proibitivos da desigualdade. Sem-
pre que o acto administrativo descrimina violando um dos indicies constitucionalmente enunciados, 
o acto é nulo, pois viola o conteúdo essencial de um direito fundamental (a igualdade)” (Acórdão de 
06.07.2000, www.dgsi.pt).

37. Em síntese, o acto de liquidação da taxa de utilização do espectro radioeléctrico referente 
ao primeiro semestre de 1995, ao fazer tábua rasa do princípio da igualdade atingindo uma das suas 
emanações fundamentais, é nulo, pelo que a presente acção é intempestiva.»

2  - Em contra alegações veio a recorrida Fazenda Publica em representação do ICP – Autoridade 
Nacional de Comunicação (ICP  - Anacom) concluir:

«A. O objecto do recurso jurisdicional é delimitado pelas conclusões formuladas nas alegações 
dos Recorrentes (artigo 684º, n.º 3 do CPC).

B. Da leitura das conclusões formuladas pela TVI nas alegações que apresentou no âmbito do 
presente recurso ressalta que esta não imputou qualquer vício à decisão judicial recorrida, tendo -se 
limitado a expender a tese que perfilha para defender a nulidade dos actos de liquidação impugnados, 
de forma a tentar evitar a conclusão  - já por diversas vezes extraída, nas diferentes decisões que foram 
sendo preferidas no decurso do presente processo  - de que a apresentação da impugnação foi extem-
porânea e que, por conseguinte, se teria verificado a excepção peremptória da caducidade do direito 
de impugnar.

C. Como se afirma no Acórdão de 10/16/2003 do Pleno do STA, proferido no processo n.º 045943 
(in Base de Dados da DGSI), e decorre aliás do disposto no n.º 2 do artigo 144º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, o objecto do recurso jurisdicional é o acórdão (ou sentença) recorrido 
e não o acto contenciosamente impugnado, devendo o recurso constituir um pedido de reapreciação 
do julgamento produzido no tribunal “a quo” e não um pedido de reapreciação da legalidade do acto 
contenciosamente impugnado, pelo que o ataque há -de fazer -se àquele e não a este.

D. Daí que o recorrente tenha de imputar vícios ou erros de julgamento nas alegações de recurso e 
nas respectivas conclusões à decisão recorrida e não repetir a arguição dos vícios do acto já invocados 
nas alegações e conclusões do recurso contencioso, ou a argumentação relativa à validade do acto, se 
o recorrente for o autor deste.

E. No caso, a Recorrente limitou -se à arguição de vícios que supostamente inquinariam o acto 
de liquidação impugnado, o que obsta ao conhecimento do presente recurso e conduz à rejeição do 
recurso, que desde já se REQUER.

SEM PREJUÍZO,
F. Nas suas alegações, apesar de começar por referir que a prática dos actos impugnados consti-

tuiu uma afronta grosseira aos princípios da igualdade e da imparcialidade que implicaria a respectiva 
nulidade, a Recorrente acaba por concluir que teria sido ofendido apenas o “conteúdo essencial” do 
princípio da igualdade  - o único que analisa e no qual centra a apreciação que faz.

G. Mas, sobretudo, nas conclusões das alegações a Recorrente apenas refere que a apresentação 
da impugnação que deu origem aos presentes autos seria tempestiva por serem nulos os actos de li-
quidação postos em crise, decorrendo tal nulidade apenas da ofensa do “núcleo essencial do princípio 
da igualdade.

H. Assim sendo, é esta a única questão que constitui poderia constituir o objecto do presente recurso, 
e que importa analisar: saber se o acto de liquidação praticado pelo ICP -ANACOM, com referência às 
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taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico no 1º semestre de 1995 (abaixo melhor identi-
ficadas)  - está ferido de nulidade, por violação do “núcleo essencial” do princípio da igualdade.

I. Embora a Recorrente aluda a actos de liquidação praticados pelo ICP -ANACOM, apenas foi 
praticado um acto de liquidação, apesar de através do mesmo terem sido liquidadas várias taxas.

J. Através do acto praticado, o ICP -ANACOM liquidou, não apenas as taxas devidas pela utiliza-
ção do espectro radioeléctrico que foi feita, no 1º semestre de 1995, através da rede do serviço fixo da 
Recorrente, que integra o seu sistema de transporte do sinal televisivo  - que a TVI contestou através 
da presente impugnação  - mas também as taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico, 
no mesmo período, efectuada através da rede do sistema de difusão da Recorrente  - que não foram 
impugnadas e até já foram pagas pela TVI  - e ainda as taxas devidas pelo licenciamento de algumas 
das estações que integram a rede daquele sistema de difusão  - algumas das quais foram também con-
testadas pela Recorrente através da presente impugnação, com fundamento na ocorrência de erros de 
facto e de direito.

K. Ora, face ao teor das alegações apresentadas pela Recorrente  - e, em especial, das respectivas 
conclusões  -, ainda que se viesse a concluir que lhe assistia razão e que a apresentação da impugnação 
tinha sido tempestiva  - o que não se admite e apenas se invoca para efeito de raciocínio  -, atendendo 
a que a violação do “núcleo essencial” do princípio da igualdade apenas é sustentada em relação à 
liquidação das primeiras taxas referidas (as taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico 
feita através da rede do serviço fixo da Recorrente, que integra o seu sistema de transporte do sinal 
televisivo), sempre teria que se concluir que foi extemporânea a impugnação deduzida relativamente à 
liquidação das taxas devidas pelo licenciamento de estações, em relação à qual a Recorrente não arguiu 
qualquer vício gerador de nulidade;

L. E, assim sendo, teria ocorrido a caducidade do direito de impugnar o acto de liquidação daquelas 
taxas de licenciamento, pelo que não poderá tal acto voltar a ser sindicado  - o que conduz à absolvição 
da parte do pedido respeitante ao mesmo, que desde já se REQUER.

SEM PREJUÍZO:
M. Em 29.06.1995 a TVI impugnou judicialmente o acto de liquidação de algumas das taxas que 

lhe foram apresentadas a pagamento através da factura/recibo com o número 950123284, emitida pelo 
ICP -ANACQM em 22.02.1995 — impugnação essa que deu origem ao presente processo.

N. Por sentença de 15.04.1997, do 2º Juízo  - 1ª Secção do Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Lisboa (Processo n.º 45/95), foi julgada verificada a excepção da caducidade do direito de impugnar 
e, em consequência, o ICP -ANACOM foi absolvido do pedido.

O. A TVI interpôs recurso contra a referida sentença e entretanto o Processo mereceu os desen-
volvimentos melhor descritos nos pontos 17. a 38. das presentes alegações  - de que destaca o facto de 
a caducidade do direito de impugnar ter sido já reconhecida, após aquela primeira decisão, em 3 dos 
novos arestos proferidos: na Sentença do TAFL de 05.07.2005; no Acórdão do TCAS de 09.10.2007 e 
no Acórdão de 01.03.2011 (que é objecto do presente recurso).

P. Como foi dado com assente na matéria de facto provada que consta, quer da Sentença do TAF 
de Lisboa de 05.07.2005, quer da Parte II do aresto recorrido, o acto de liquidação impugnado respeita 
a algumas das taxas apresentadas a pagamento através da factura/recibo n.º 950123284, emitida pelo 
ICP -ANACOM em 22.02.1995, que fixava o dia 29.03.1995 como data -limite de pagamento;

Q. Apenas em 29.06.1995 a Recorrente apresentou, junto do ICP -ANACOM, a Impugnação 
Judicial que deu origem ao presente processo.

R. A impugnação judicial deveria ser apresentada no prazo de 90 dias contados a partir do termo 
do prazo para pagamento voluntário do tributo (artigo 123º, n.º 1, alínea a) do CPT), que terminou em 
29.03.1995.

S. Em 29.06.1995 tinha já caducado o direito de impugnar o acto de liquidação posto em crise 
através da mesma, por se encontrar ultrapassado o prazo legalmente fixado para o efeito;

T. Caducidade essa que constitui uma excepção peremptória, que é de conhecimento oficioso e 
conduz à absolvição do pedido, obstando que sejam conhecidas as demais questões suscitadas no pro-
cesso  - como bem entendeu a Decisão recorrida e deve ser confirmado pelo Douto Tribunal ad quem.

U. A conclusão que antecede não é contrariada pelo facto de a Recorrente ter requerido, em 
22.05.1995, a emissão de certidão de teor integral de que constasse informação discriminada sobre 
a taxa (ou taxas) de utilização de feixes hertzianos que tivesse sido aplicada à TDP (então Portugal 
Telecom, S.A.) no 1º semestre de 1995, uma vez que tal pedido (e a pretendida certidão emitida) não 
tiveram a virtualidade de diferir o termo a quo do prazo de impugnação judicial para data posterior ou 
de suspender ou interromper o prazo de propositura da acção.

V. Com efeito, não só a certidão requerida não era subsumível na previsão constante do artigo 22º 
do CPT (dado que respeitava a um acto de liquidação praticado em relação a um terceiro e não ao su-
jeito passivo do acto de liquidação praticado e o pedido de certidão  - em que não é invocado o citado 
preceito legal  - não surgiu na sequência de uma qualquer anterior comunicação ou notificação insufi-
ciente que lhe tivesse sido dirigida), como a certidão pretendida veio a ser emitida pelo ICP -ANACOM 
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sem que a TVI tivesse lançado mão do meio processual acessório então previsto no artigo 82º, n.º 2 da 
LPTA  - sendo certo que apenas este poderia ter tido a virtualidade de suspender a contagem do prazo 
de que a Recorrente dispunha para recorrer ao meio contencioso que pretendesse utilizar (artigo 85º 
da mesma LPTA).

W. Por outro lado, que a questão da caducidade do direito de impugnar foi suscitada nos presentes 
autos, pela primeira vez, pelo Tribunal Tributário de 1ª instância de Lisboa, que na sua Sentença de 
15.04.1997, para além de a identificar e resolver afirmativamente, procedeu ainda à identificação da 
pretensão da Impugnante  - referindo que através daquele meio processual a TVI pedia que se «anulas-
sem» (e não que se declarasse a nulidade, note -se) os actos de liquidação das taxas objecto da presente 
impugnação.

X. Foi só na sequência daquela decisão que a TVI, ao interpor recurso para o STA, se lembrou de 
vir alegar, pela primeira vez, quer a suspensão do prazo para deduzir impugnação por força da certidão 
que requerera, quer a nulidade dos actos impugnados;

Y. Invocando assim, já em sede de recurso, factos novos e procurando alterar o pedido deduzido na 
petição da impugnação, com vista a tentar contrariar a excepção peremptória da caducidade do direito 
de impugnar que havia sido julgada verificada.

Z. O objecto deste processo foi fixado definitivamente pelo pedido formulado na petição inicial 
apresentada, o qual não foi objecto de qualquer ampliação, e não incluía a arguição de nulidade do 
acto impugnado.

AA. O que obsta a que essa questão seja apreciada no presente recurso.
BB. O acto de liquidação impugnado não está ferido de qualquer ilegalidade geradora de nuli-

dade  - e, como tal, o acto de liquidação não era impugnável a todo o tempo.
CC. Através das facturas nºs. 950123284 e 950123285 foram apresentadas a pagamento 3 tipos 

de taxas:
i. as taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico no sistema de transporte do sinal 

televisivo (ou seja, devidas pela utilização de feixes hertzianos por parte das estações que integram o 
serviço fixo (SE));

ii. as taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico no sistema de difusão do sinal de 
televisão (ou seja, as devidas pela utilização do espectro que é feita pelas estações (de radiodifusão) 
emissoras ou retransmissoras); e

iii. as taxas devidas pelo licenciamento de estações que integram o sistema de difusão do sinal 
de televisão.

DD. Através da presente impugnação, a TVI apenas impugnou o acto de liquidação de todas as 
taxas que se integravam na categoria referida na alínea i. do ponto anterior e algumas das taxas que se 
integravam na categoria definida na alínea iii. do mesmo ponto.

EE. Ora, pela utilização do espectro radioeléctrico no sistema de transporte do sinal televisivo no 
1º semestre de 1995, o ICP -ANACOM liquidou e cobrou à Recorrente as taxas que se encontravam 
previstas na Portaria n.º 930 -A/94, de 19 de Outubro, com o código da taxa 22404, respeitante ao serviço 
fixo  - ligações hertzianas multivia  - feixes hertzianos bidireccionais e pelo licenciamento das estações que 
integram o sistema de difusão do sinal de televisão, o ICP -ANACOM liquidou e cobrou à Recorrente as 
taxas (previstas na mesma Portaria) com o código da taxa 13901, referentes ao serviço de radiodifusão 
televisiva  - emissores de radiodifusão televisiva  - licenciamento de estação (por emissor).

FF. Na sequência do concurso público aberto para o licenciamento dos 3º e 4º canais de televisão 
(a Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/90, de 31 de Dezembro e a Resolução no 6/92 (2 série), 
publicada no Diário da República, II Série, Nº45, de 22 de Fevereiro de 1992), foi atribuída à Recorrente 
uma «uma licença para exploração do 4º canal de televisão».

GG. Em sede do aludido concurso, e no uso de uma faculdade legalmente concedida, a referida 
empresa optou por dispôr de “rede(s)” própria(s) de transporte e difusão do sinal televisivo, afecta(s) 
à realização da cobertura do 4º canal de televisão  - ou seja, optou por dispor de meios próprios para os 
sistemas de transporte e difusão do sinal.

HH.A Lei de Bases então vigente (a Lei n.º 88/89, de 11 de Setembro) não continha qualquer 
classificação das Infra -estruturas ou redes de telecomunicações  - não distinguindo, por isso, redes pú-
blicas e redes privativas. Previa a existência de uma rede pública  - a rede básica de telecomunicações - e 
fazia alusão à “rede de telecomunicações de uso público”, mas não continha qualquer classificação 
de redes.

II. A rede básica de telecomunicações era um exclusivo dos operadores de telecomunicações de 
serviço público e devia funcionar como uma rede aberta, «servindo de suporte à transmissão da gene-
ralidade dos serviços, independentemente de o respectivo prestador ser ou não titular da própria rede», 
prevendo -se que as infra -estruturas que a integravam constituíam bens do domínio público do Estado 
(vd. os nºs 3 e 4 do artigo 9º da Lei de Bases).
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JJ. Apesar de não conter qualquer classificação das redes de telecomunicações, a referida Lei de 
Bases continha uma classificação de telecomunicações, feita em função da natureza dos utilizadores 
destinatários das mesmas;

KK. Nessa sede, eram consideradas públicas as telecomunicações que visavam satisfazer a necessi-
dade colectiva genérica de transmitir e receber mensagens e informações e privativas as telecomunicações 
elencadas no n.º 3 do respectivo artigo 2º (subdividindo -se, as primeiras, em telecomunicações de uso 
público  - as que implicavam endereçamento  - e em telecomunicações de difusão ou teledifusão).

LL. A TVI  - tal como todos os outros operadores de televisão licenciados —, desenvolvia uma 
actividade que, face à Lei citada, se inseria na área das telecomunicações públicas, oferecendo teleco-
municações de difusão, do que não decorre que fosse também pública a rede utilizada para o efeito - até 
porque a referida empresa não possui apenas uma rede para o exercício da actividade que se encontrava 
habilitada a exercer: possui dois tipos de “redes” ou dois tipos de meios, de sistemas que lhe permitem 
tal exercício.

MM. O Decreto -Lei n.º 401/90, de 20 de Dezembro (publicado em conformidade com o disposto 
no artigo 7º da Lei n.º 58/90, de 7 de Setembro) estabelecia, no seu artigo 3º, que a titularidade, a 
gestão e a exploração dos sistemas de transporte e difusão de sinal televisivo necessários à realização 
das redes de cobertura dos quatro canais televisivos previstos, através de meios próprios ou alheios, 
eram atribuídas a sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos (que veio a ser constituída, 
pelo Decreto -Lei n.º 138/91, de 8 de Abril, sob a designação de Teledifusora de Portugal, S.A. (TDP)), 
podendo no entanto, em alternativa, as entidades licenciadas para a exploração dos 3º e 4º canais, usar 
meios próprios de transporte e difusão de sinal, autónomos dos referidos anteriormente  - opção que, 
tal como referido, veio a ser feita pela Recorrente.

NN. Assim, face àquela opção, para o exercício da actividade televisiva e realização da rede de 
cobertura do 4º canal, para além da obtenção do título respeitante ao licenciamento da actividade (exigido 
pelo artigo 8º da Lei n.º 58/90, de 7 de Setembro), a TVI teve também que requerer o licenciamento de 
diversas estações, que integravam dois tipos de sistemas distintos  - o sistema de transporte e o sistema 
de difusão do sinal  -, envolvendo a utilização de meios radioeléctricos.

OO. O sistema de transporte do sinal era composto por estações de radiocomunicações destina-
das à prestação do denominado serviço fixo (SF)  - serviço de radiocomunicações entre pontos fixos 
determinados  - e o sistema de difusão do sinal destinava -se a transmitir (propagar, irradiar) o sinal 
simultaneamente para vários pontos de recepção, sem prévio endereçamento (sendo depois recebido 
pelos receptores dos destinatários)  - possibilitando, este sim, a prestação do serviço de radiodifusão 
televisiva (vd. artigos 1º, n.º 1, alíneas a) e f), 5º e 7ºdo Decreto -Lei nº320/88, de 14 de Setembro, 1º, 
alíneas i) e j) e 17º do Decreto -Lei n.º 147/87, de 24 de Março e 8º do Decreto -Lei n.º 401/90, de 20 de 
Dezembro).

PP. A referida “rede” do serviço fixo, para além de possibilitar o transporte de sinal entre os estú-
dios da Recorrente e os seus emissores ou retransmissores, podia ainda funcionar como uma “rede de 
contribuição”, permitindo que fosse transmitida informação entre os diversos estúdios (ou seja, que a 
informação circulasse apenas entre os estúdios, sem que se destinasse a ser logo entregue aos emissores 
ou retransmissores e, assim, directa e imediatamente a ser difundida  - podendo ser “tratada” ou selec-
cionada, e nem chegar a ser transmitida), permitindo ainda o transporte de sinais de imagem (vídeo) e 
de voz, que poderiam ser utilizados para outras finalidades (como, por hipótese, a coordenação).

QQ. Posteriormente, o sistema de transporte do sinal passou ainda a comportar a utilização de 
feixes ‘transportáveis”, que permitiam a ligação entre os automóveis da TVI que se encontrassem no 
exterior, por exemplo, e os seus estúdios ou outra estação fixa que lhe pertencesse, por forma a que o sinal 
fosse enviado dos locais de reportagem para estes, sem que, uma vez mais, fosse de imediato difundido, 
podendo ser “tratado” e seleccionado, aquilatando -se do interesse na respectiva transmissão.

RR. Ou seja, a informação que circulava nos feixes hertzianos do serviço fixo utilizados no sistema 
de transporte da TVI, não se destinava a ser directamente entregue aos emissores ou retransmissores 
(da sua “rede” de difusão), podendo nem chegar a sê -lo e só chegava a ser difundida nos casos em que 
a TVI a introduzia no sistema de difusão (podendo ser acedida apenas pela própria empresa operadora).

SS. Por outro lado, o referido sistema transportava exclusivamente o “sinal” televisivo da própria 
TVI e era propriedade sua, privada  - logo, também por esse motivo, tinha uma natureza privativa.

TT. Note -se que nas Sentenças proferidas pelo Tribunal de 1ª Instância no âmbito dos processos 
que apreciaram os actos de liquidação do mesmo tipo de taxas aplicadas com referência ao 2º semestre 
de 1993, ao 2º semestre de 1994 e ao 1º semestre de 1997 é dado como provado que a TVI é «detentora 
de uma rede transmissora/receptora de sinal de televisão, que utiliza exclusivamente em seu proveito».

UU. As estações que integravam cada um dos sistemas de que a TVI era titular foram objecto 
de licenciamento, sendo devidas, pelas mesmas, dois tipos de taxas: as de utilização e as de licencia-
mento.

VV. As taxas de utilização devidas pelos titulares de licenças de estações individuais ou de redes 
de radiocomunicações eram fixadas por Portaria do membro do Governo responsável pelas comuni-
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cações (artigos 27º, nºs 2 e 4 do Decreto -Lei n.º 147/87, de 24 de Março, 35º, n.º 1 do Decreto -Lei 
n.º 320/88, de 14 de Setembro e 9º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 207/92, de 2 de Outubro), estando em vigor, 
no momento em que foram liquidadas as taxas em causa no presente processo, a Portaria n.º 930 -A/94, 
de 19 de Outubro.

WW. A Portaria em questão continha notas explicativas, que têm de se considerar como parte 
integrante do respectivo texto  - como foi feito na Douta Sentença proferida, em 04.12.2000, pelo Mmo. 
Juiz do 4º Juízo do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, nos autos de Impugnação que, com 
o n.º 14.1/97, correram termos no 4º Juízo  - 2ª Secção do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de 
Lisboa (Processo respeitante às taxas relativas ao 2º semestre de 1996).

XX. Na nota explicativa com o número 3, explicitava -se que, no caso da taxa n.º 22404, se consi-
deravam feixes hertzianos para comunicações de uso público aqueles que se destinavam ao transporte 
de informação de telecomunicações de uso público ou oferta aberta de capacidade de transmissão a 
entidades devidamente autorizadas, e consideravam -se feixes hertzianos para comunicações de uso 
privativo, aqueles que se destinavam ao transporte de informação para uso exclusivamente próprio.

YY. A “rede” do serviço fixo foi, desde o seu início, considerada pelo ICP -ANACOM como 
uma rede privativa, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 1053/92, de 10 de Novembro (a primeira 
a prever as taxas de radiocomunicações), bem como das que lhe sucederam (e, portanto, também da 
Portaria n.º 930 -A/94)  - facto que, no tocante à utilização dos feixes hertzianos, determinou a aplicação, 
à Recorrente, das taxas de utilização correspondentes a radiocomunicações privativas  -, uma vez que:

 - de acordo com a classificação constante da Lei de Bases, a actividade da Recorrente se inseria 
na área das telecomunicações públicas de difusão, ou teledifusão e não na das telecomunicações de 
uso público e nos termos da nota explicativa da Portaria acima citada apenas eram considerados como 
feixes hertzianos para comunicações de uso público (para efeitos de aplicação da taxa com o código 
22404) os que se destinavam ao transporte de informação de telecomunicações de uso público, e não 
de telecomunicações de difusão)

 - a TVI tinha optado por possuir um sistema de transporte do sinal próprio (privativo), que levava 
exclusivamente o seu “sinal” televisivo: o sistema em questão era propriedade sua, privada, e apenas 
podia ser utilizado privativamente, isto é, pela própria e em benefício desta;

 - a comunicação que circulava nos feixes que o integravam apenas podia ser acedida pela pró-
pria empresa operadora, e muitas vezes não se destinava apenas a ser transmitida ao público, ou não 
chegava a sê -lo; e

 - a sua “rede” de feixes hertzianos não representava uma oferta aberta de capacidade de trans-
missão, por não ser lícito à TVI facultar a capacidade da respectiva rede a terceiros (actividade que, 
nos termos da lei, se lhe encontrava vedada, pois apenas a rede básica podia, e devia, funcionar como 
uma rede aberta).

ZZ. Recorda -se que, enquanto com as estações destinadas à difusão do sinal, a Recorrente transmi-
tia a informação para os receptores dos telespectadores  - disponibilizando ao público as comunicações 
que lhes eram dirigidas  - com a utilização dos feixes hertzianos destinados ao sistema de transporte, a 
Recorrente fazia circular a informação entre pontos fixos, informação essa a que apenas aquela tinha 
acesso e que poderia, ou não, vir a ser difundida.

AAA. Em relação à utilização do espectro radioeléctrico por parte de cada estação emissora (ou 
retransmissora)  - ou seja, por parte dos meios que integram o sistema de difusão do sinal -, a Portaria no 
930 -A/94, de 19 de Outubro não continha qualquer dicotomia (nem qualquer nota explicativa): como 
é fácil de compreender, as taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico por parte de esta-
ções emissoras de radiodifusão televisiva são sempre consideradas como taxas de radiocomunicações 
públicas, uma vez que as estações de radiodifusão apenas se destinam a difundir o sinal para o público 
(passando a informação a ser acedida por todos e relevando, a partir de então, o seu carácter público), 
satisfazendo, dessa forma, a necessidade colectiva de transmitir e receber mensagens e informação.

BBB. Do que antecede resulta que o acto de liquidação das taxas de utilização impugnado não 
padece de qualquer vício de violação de lei, que gere a respectiva nulidade (ou mesmo anulabilidade): 
não ocorreu qualquer violação dos princípios da igualdade e da imparcialidade (ou mesmo dos princí-
pios da legalidade, da tipicidade e da proporcionalidade  - que a Recorrente invocou noutras instâncias 
mas não é objecto do presente recurso e, como tal, não deve ser apreciada por esse Douto Supremo 
Tribunal).

CCC. Por outro lado, do que ficou alegado decorre também que falece o argumento de que a Portaria 
com base na qual foi praticado o acto impugnado está ferida de ilegalidade ordinária e constitucional, 
por violação da Lei nº88/89, de 11 de Setembro e dos artigos 5º e 6º do CPA e 13º da CRP;

DDD. Não se vislumbrando como pode a Recorrente pretender fazer crer que a actuação do ICP-
-ANACOM teria sido arbitrária e sem qualquer suporte na realidade, introduzindo uma discriminação 
sem qualquer fundamento objectivo, material, razoável sendo, dessa forma, alegadamente, ofensiva 
do “núcleo essencial” do princípio da igualdade [sobre a alegada violação dos princípios da igualdade 
e da imparcialidade, o Tribunal de 1ª Instância pronunciou -se já, por mais do que uma vez, no sentido 
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de que a mesma não procede, designadamente nas Sentenças proferidas no âmbito dos processos que 
apreciaram os actos de liquidação do mesmo tipo de taxas aplicadas com referência ao 2º semestre de 
1993, ao 2º semestre de 1994 e ao 2º semestre de 1996, cujas cópias foram juntas às presentes alegações].

EEE. A Portugal Telecom, S.A. não exercia (nem exerce) a actividade de radiodifusão televisiva 
(não sendo, por isso, uma operadora de teledifusão), mas oferecia (como ainda oferece) capacidade de 
transmissão a outras empresas operadoras  - designadamente, à RTP, S.A., e à SIC (artigo 30 do Decreto-
-Lei n.º 401/90, de 20 de Dezembro).

FFF. O artigo 9º da Lei de Bases então em vigor prescrevia que a rede básica de telecomunicações 
deveria funcionar como uma rede aberta (constituindo bens do domínio público as infra -estruturas que a 
integravam) e as Bases da Concessão do Serviço Público de Telecomunicações (aprovadas pelo Decreto-
-Lei n.º 40/95, de 15 de Fevereiro) passaram também a conter a definição de oferta de rede aberta.

GGG. Através do Contrato de Concessão previsto nas mesmas (e no artigo 8º da Lei de Bases) 
foi conferida à Portugal Telecom, S.A. a posse das infra -estruturas que integravam a rede básica de 
telecomunicações (que abrangiam os meios que integravam a rede de transmissão), considerando -se 
afectas à Concessão as infra -estruturas para emissão, recepção, transmissão e distribuição de teleco-
municações de difusão.

HHH. Assim sendo, uma vez que não só os feixes utilizados pela Portugal Telecom, S.A. (destinados 
a transportar os sinais televisivos dos 1º, 2º e 30 canal) não se destinavam ao transporte de informação 
«para uso exclusivamente próprio» da empresa, como se destinavam a «oferta aberta de capacidade 
de transmissão a entidades devidamente autorizadas», foram desde sempre considerados feixes para 
comunicações de uso público (ou seja, feixes que respeitavam ao serviço fixo das radiocomunicações 
de uso público).

III. Por outro lado, contrariamente ao que a TVI invoca nas suas alegações de recurso, as redes 
das duas empresas (Recorrente e Portugal Telecom, S.A.) não são iguais, pois como resulta do Parecer 
Técnico elaborado pela Área de Engenharia e Gestão do Espectro do ICP -ANACOM (no âmbito do 
processo relativo à impugnação do acto de liquidação das taxas devidas no 1º semestre de 1996):

 - quer a TVI, quer a PT (ex -TDP) detinham licenciamentos de estações de redes de radiocomuni-
cações do serviço fixo por feixe hertziano (SFFH): na rede de SFFH da TVI eram utilizadas as faixas 
de “6 GHz Baixa” e “8 GHz Alta”, enquanto na rede da PT eram utilizadas outras faixas para além 
destas;

 - relativamente a cada faixa de frequências, as características físicas e técnicas dos equipamentos 
diferem, quer no que diz respeito à largura de faixa (quantidade de espectro ocupado), quer no que se 
refere às potências empregues, quer ainda no que respeita às marcas e tipos de equipamentos emissores 
e/ou receptores e antenas utilizados;

 - o objecto do transporte poderia também não ser idêntico, pois enquanto para a TVI consistia 
no sinal de televisão e alguns canais de som constituintes das emissões de radiodifusão televisiva, no 
caso da PT (ex -TDP), para além dos sinais de televisão e canais de som constituintes das emissões de 
radiodifusão televisiva autorizadas à RTP1, RTP2 e SIC, poderiam também ser transportadas outras 
necessidades inerentes à sua situação de operadora do serviço público de telecomunicações e de con-
cessionária da rede básica de telecomunicações, no âmbito da concessão atribuída;

JJJ. Assim sendo, ressalta à evidência que, também quanto a este aspecto, não tem a Recorrente 
razão: não só a prestação administrativa (a que a aquela faz alusão nas alegações de recurso apresen-
tadas) não é igual, no caso da TVI e da Portugal Telecom, S.A., como não foi «sempre o mesmo em 
quantidade e qualidade» o bem público utilizado (o espectro radioeléctrico), distinguindo -se, no plano 
técnico e jurídico, a utilização do espectro efectuada por cada uma das empresas em questão.

KKK. Conclui -se, assim, que existia, de facto, um fundamento material, objectivo, para a distin-
ção que a Portaria aplicável operou em relação a cada uma das realidades subjacentes a cada um dos 
tipos de taxa previstos;

LLL. E que não faz qualquer sentido invocar a existência de arbítrio na actuação da Autoridade 
Administrativa que praticou o acto impugnado.

MMM. Por conseguinte, não procede a alegada violação dos princípios da igualdade e da im-
parcialidade feita pela Recorrente (uma vez que as situações que esta equipara e alega serem iguais, 
efectivamente não o são), e

NNN. Não só o acto impugnado não é ilegal (ou inconstitucional), por não violar tais princípios, 
como também não o é por a Portaria ao abrigo da qual foi praticado não ser ilegal nem inconstitucional 
(uma vez que, por tudo quanto ficou exposto, não viola, nem a Lei de Bases que se encontrava em 
vigor, nem o artigo 13º da CRP).

OOO. Refuta -se tudo quanto a Recorrente alega a esse respeito e conclui -se que, não podendo 
sequer defender -se a existência de violação dos princípios acabados de citar, muito menos se poderá 
entender que o “núcleo essencial” de um desses princípios foi atingido  - designadamente na interpre-
tação que é feita, pela Recorrente, de que tal violação teria ocorrido por o ICP -ANACOM ter actuado 
com «puro arbítrio».
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PPP. O acto de liquidação das taxas de utilização impugnado não padece de qualquer vício de 
violação de lei, devendo, por isso, ser mantido na ordem jurídica, e deve também ser mantida a deci-
são ora recorrida  - que bem andou quando julgou verificada a excepção da caducidade do direito de 
impugnar, considerando que era insustentável defender a nulidade do acto impugnado, por não ter sido 
ofendido o conteúdo essencial do princípio da igualdade.»

3 - O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«O T.C.A. Sul conheceu das questões, conforme tinha sido determinado pelo S.T.A., concluindo-

-se pela caducidade do direito à impugnação (fls. 1078 a 1087).
A TVI recorre agora desse acórdão, reiterando ter sido o exercício deste direito oportuno, nomea-

damente, face por ofensa do princípio da igualdade, fundada numa discriminação na aplicação das taxas 
ao tempo devidas pelo uso de espectro radioeléctrico (fls. 1098 a 1117).

Contudo, para que fosse de admitir a existência de uma nulidade que pudesse levar a uma outra 
decisão, necessário seria que um limite implícito a um direito fundamental, ou análogo, se tivesse 
verificado.

Nos termos do decidido tal não ocorre quanto ao direito de propriedade que foi o considerado, 
com fundamento que parece bastante.

Resulta, assim, apenas como sindicável o fundamento de ilegalidade na imposição tributária.
Ora, tal não constitui fundamento de nulidade, conforme é jurisprudência consolidada, conforme, 

aliás, a Fazenda Pública cita na resposta que também apresentou (fls. 1285 a1354).
Nestes termos, reitera -se a posição já expressa a fls. 871 de ser de entender a impugnação apre-

sentada como intempestiva, com a consequência de não haver outras questões de que cumpra conhecer, 
conforme decidido foi.

Parece, pois, que é de julgar o recurso interposto improcedente.»
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 – Em sede factual apurou -se a seguinte matéria de facto com relevo para a decisão da causa:
«1 -A 22/2/1995, o ICP -ANACOM (então, Instituto das Comunicações de Portugal) emitiu à ora 

impugnante a factura n.º 950123284, referente à liquidação de taxas relativas à utilização de feixes 
hertzianos durante o 1º semestre de 1995, no valor total de 66.960,97 – vd. fl. 47 dos autos.

2  - A data limite de pagamento da referida liquidação ocorreu a 29/3/1995 (vd. fl. 47 dos autos).
3  - Em 28/3/1995, o ora impugnante enviou ao ICP -ANACOM (então, Instituto das Comunicações 

de Portugal) um oficio, acompanhado de cheque no valor de 2.535.305$00 (€ 12.646,05), destinado ao 
pagamento parcial da factura acima referida (2.329.305$00  - € 11.618,52) e da factura n.º 950123285, 
de 22/2/1995 (no montante de 206.000$ 00 – 1.027,52) – vd. fls. 51 e ss dos presentes autos. O ICP-
-ANACOM aceitou o referido pagamento a título de pagamento parcial da obrigação da impugnante.

4  - Em 22/5/1995, a impugnante requereu certidão, conforme se verifica por fls. 54 e s. dos autos). 
A qual foi passada em 20/6/1995 (vd. fls. 56 -7 dos autos).

5  - A ora impugnante deduziu a presente impugnação em 29/6/1995.»
6  - A questão objecto do presente recurso consiste em saber, se os actos tributários praticados, 

feriram os princípios constitucionais da igualdade e imparcialidade, e se consequentemente são anu-
láveis ou nulos.

A apreciação da questão da constitucionalidade está intimamente ligada a uma outra questão, a 
da (in)tempestividade da impugnação judicial.

Com efeito, se o fundamento da impugnação for o da nulidade do acto fundado na inconstitucio-
nalidade, nomeadamente por ofensa ao conteúdo de um direito fundamental, a impugnação pode ser 
deduzida a todo o tempo, nos termos do disposto no art. 102º n.º 3 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário e atento também o preceituado no artº 133º, nº2, alínea d do Código de Procedi-
mento Administrativo.

No caso a recorrente suscitava já (1) na petição inicial, entre outros fundamentos, a questão da 
violação do princípio constitucional da igualdade.

E o Acórdão recorrido, do Tribunal Central Administrativo Sul (fls.1078 e segs.) considerou, 
quanto à afectação relevante do núcleo central do princípio da igualdade que o mesmo «é passível de 
ser atingido na sua essência quando a mesma qualidade de pessoas for objecto de tratamento diferen-
ciado por uma lei e já não quando, embora, podendo estar em causa a igualdade, o legislador opta 
por estabelecer um tratamento diferenciado para os entes, tendencialmente, iguais».

Concretizando, e no que concerne ao caso em apreço julgou -se que «se o quadro legal em apreço 
instituísse taxas só para alguns operadores de teledifusão, à míngua de uma justificação irrefutável, 
estaria posta em perigo a essencialidade do princípio da igualdade; ao invés, não se excluindo a 
possibilidade de este ser violado, o seu conteúdo essencial fica preservado, na hipótese de todos os 
operadores serem sujeitos ao pagamento de taxas, que, contudo, podem ter uma expressão monetária 
diferenciada em resultado de critérios estabelecidos para distinguir o tipo de actuação empreendida 
por cada operador, na sua individualidade.»
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Prosseguindo neste discurso argumentativo decidiu o Tribunal Central Administrativo Sul que a 
invocada e possível violação do princípio da igualdade (Decorrente, como aponta a própria impug-
nante, da circunstância de o quadro legal aplicável impor o pagamento de taxas a todos os operadores 
de teledifusão, utilizadores do espectro radioeléctrico português, residindo, para si, a desigualdade 
no facto de, pela utilização que faz de feixes hertzianos uni e bidireccionais, lhe serem exigidas taxas 
de uma espécie (radiocomunicações privativas), enquanto a outro operador, pelo recurso ao mesmo 
tipo de feixes, pagará taxas de espécie diferente (radiocomunicações de uso público), apesar de poder 
atingir a gravidade decorrente de integrar uma afronta aos ditames constitucionais, não é susceptível 
de preencher o requisito, intransponível, da ofensa do seu conteúdo essencial, capaz de tornar nulo o 
acto de liquidação impugnado nestes autos.

Para a final concluir que, sendo insustentável defender a nulidade do acto impugnado, a petição 
inicial não poderia ser apresentada a todo o tempo, mas sim, tal como decidiu a primeira instância, 
deveria ter sido apresentada até 27.6.1995 e só o tendo sido em 29.6.1995, nessa data já teria caducado 
o direito de impugnação judicial.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando, em síntese, que o “conteúdo essencial” 
do princípio da igualdade, o seu conteúdo básico e indispensável, foi atingido com a liquidação de uma 
taxa à Recorrente e de outra, de valor inferior, à PT.

Vejamos então se procede a tese da recorrente.
6.1 Do objecto do recurso
Antes de mais cumpre referir, como bem nota a entidade recorrida, que pese embora a recorrente 

TVI refira que a prática dos actos impugnados constituiu uma afronta grosseira aos princípios da 
igualdade e da imparcialidade que implicaria a respectiva nulidade, a mesma acaba por concluir que 
teria sido ofendido apenas o “conteúdo essencial” do princípio da igualdade  - o único que analisa e no 
qual centra a apreciação que faz.

Aliás já no acórdão recorrido se notava o não tratamento detalhado da, também então, alegada e 
invocada violação do princípio da imparcialidade, considerando -se que se tratava de uma outra invo-
cação para reforçar o ataque cometido contra o princípio da igualdade (cf. acórdão recorrido, fls. 1084, 
nota 1).

Ora, como é sabido, são as conclusões que delimitam o objecto do recurso.
Será, pois, apenas sobre esta questão, tanto quanto se apura das conclusões do recurso, que se 

centra discordância com o acórdão recorrido.
6.2 Da invocada nulidade do acto de liquidação impugnado por ofensa ao conteúdo essencial de 

um direito fundamental (art. 133º nºs 1 e 2 alínea d) do Código de Processo Administrativo).
É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, de entre as ilegalidades do acto administrativo, a 

anulabilidade é regra geral.
Um acto que, em aplicação da lei ordinária, viole, por exemplo, o princípio da legalidade tribu-

tária não é nulo mas anulável (cf., entre outros, os Acs. do Supremo Tribunal Administrativo, recursos 
nºs. 022251, de 30.06.99, 2ª secção e 01259/04, de 22.06.05 do Pleno da secção do Contencioso Tri-
butário).

Mas já assim não será relativamente a actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito 
fundamental, actos esses que são nulos.

Com efeito nos termos do art. 133º nºs 1 e 2 alínea d) do Código de Processo Administrativo 
são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expres-
samente essa forma de invalidade, nomeadamente os actos que ofendam o conteúdo essencial de um 
direito fundamental.

A jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo vem sustentando que nem 
todos os actos que ferem princípios constitucionais são nulos, mas apenas aqueles que contendem com 
o núcleo duro de princípios fundamentais (v., entre outros, os acórdão do Pleno da Secção de Conten-
cioso Tributário do STA de 16.12.2010, recurso 396/10 e de 22/6/05, no recurso n.º 1259/04, da secção 
de Contencioso Tributário de 23.11.2005, recurso 612/05, e de 28.01.2004, recurso 1709/03, e ainda 
os acórdãos da secção de Contencioso Administrativo de 30.1.2011, recurso 673/10 e de 19.04.2007, 
recurso 809/06, todos in www.dgsi.pt).

Não é fácil a tarefa de discernir as situações em que ocorre a ofensa do conteúdo essencial de 
um direito fundamental das situações em que essa ofensa é meramente lateral ou indirecta do mesmo 
direito.

E não menos fácil é determinar o que são direitos fundamentais para este efeito, nomeadamente 
se este conceito engloba a violação de princípios gerais da constituição, nomeadamente, como no caso 
subjudice, o princípio da igualdade (artº 13º da Constituição da República).

Assim para Diogo Freitas do Amaral, João Caupers, e outros, (Código de Procedimento Adminis-
trativo Anotado, 4ª edição, pag. 243), «a expressão “direitos fundamentais” só abrange, neste artigo, 
os “direitos liberdades e garantias” e direitos de natureza análoga, excluindo os «direitos económicos 
sociais e culturais” que não tenham tal natureza.
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Já Marcelo Rebelo de Sousa (Direito Administrativo Geral, tomo III, pag. 171) entende que a 
formulação legal é excessivamente ampla. Para este autor por direitos fundamentais, para estes efeitos, 
devem entender -se apenas os direitos, liberdades e garantias (quer os direitos do Título II da Parte I CRP, 
quer os direitos análogos a estes, nos termos do art. 17.º CRP) e não os direitos económicos, sociais e 
culturais na sua dimensão de direitos a prestações.

Por outro lado há quem afirme que o princípio da igualdade não é um direito fundamental, pois 
enquanto a norma de direito contém uma imposição imediatamente vinculante, os princípios enformam-
-na, reflectindo -se a respectiva violação não naqueles, mas nesta. Ou seja: o princípio da igualdade, 
consubstanciando a proibição do arbítrio, é mera condição objectiva da realização dos direitos fun-
damentais, e não, ele próprio, um direito fundamental (cf., neste sentido Vieira de Andrade, Direitos 
Fundamentais na Constituição da República de 1976, págs. 95 e 96, citado no Código de Procedimento 
Administrativo anotado de António Francisco Sousa, pag. 412).

Propendemos no entanto para a formulação adoptada no Acórdão do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo (1ª secção) de 8 de Março de 2001, recurso n.º 46459, o qual se pronunciou no sentido de 
que «relativamente ao art. 13º da CRP, que tem por base a igual dignidade social de todos os cidadãos, 
corolário da igual dignidade humana de todas as pessoas (art. 1º da CRP), pode falar -se de um direito 
fundamental de igualdade, na medida em que o princípio da igualdade não é apenas um princípio de 
disciplina das relações entre o cidadão e o Estado (e equiparadas) mas também uma regra de estatuto 
social dos cidadãos».

Também Jorge Lopes de Sousa (2) afirma que, relativamente ao princípio da igualdade poderá 
falar -se num “direito fundamental em igualdade e à consequente possibilidade de ofensa do seu con-
teúdo essencial”.

Assim, dando por assente que a violação deste princípio de direito constitucional poderá representar 
a ofensa de um direito fundamental (de igualdade), importa agora determinar em que é que se traduz a 
ofensa do seu conteúdo essencial, pois que, como vimos, só serão nulos os actos que contendam com 
o núcleo duro de princípios fundamentais.

E neste aspecto a jurisprudência e a doutrina têm afirmado que só ofende esse conteúdo essen-
cial o acto que atinja o cerne do direito vertido nas categorias do nº2, do art. 13º da CRP, em que se 
colocam descriminações ilegítimas baseadas no sexo, língua, religião, convicções políticas, religiosas, 
etc, ou em outras categorias subjectivas traduzidas por “direitos especiais de igualdade”(cf. Acórdãos 
da 1ª secção do Supremo Tribunal Administrativo de 13/04/99, Proc. n.º 041639; de 4/5/2000, Proc. 
n.º 045905; 31/10/2000, Proc. n.º 046315; de 8/03/2001, Proc. n.º 046459, de 19.04.2007, recurso 809/06 
e de 30.1.2011, recurso 673/10, todos in www.dgsi.pt, e ainda, acompanhando aquele entendimento, 
Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, vol. II, pag. 331.

Ora, no caso, o que está em causa e é invocado pela recorrente é o alegado tratamento diferenciado 
do ICP -Anacom perante situações que considera idênticas, nomeadamente por aplicar à TVI uma taxa 
mais gravosa em 33,27% do que a aplicada à PT, sem nenhum fundamento de facto ou atendível, e 
em relação ao qual a entidade recorrida contrapõe haver fundamento material objectivo para distinção 
por não serem iguais quer a prestação administrativa, quer, no plano técnico e jurídico, a utilização do 
espectro radioeléctrico efectuada por cada uma das empresas em questão.

Entendemos, porém que, ainda que possa admitir -se ou considerar -se no caso uma violação do 
princípio da igualdade, nunca tal violação atinge a intensidade chocante que justifica a nulidade absoluta 
e insanável cominada no art. 133º, n.º 2, ai. d) do CPA.

Com efeito a desigualdade invocada não atinge de forma nuclear qualquer do índices discrimi-
natórios constitucionalmente proibidos, nomeadamente os do art. 13º n.º 2 da Lei fundamental acima 
referidos, sendo, quando muito, reconduzida à violação da igualdade vista, em geral, como proibição 
do arbítrio.

Daí que não possa considera -se este vício susceptível de gerar a nulidade do acto de liquidação 
impugnado.

O acórdão recorrido, que decidiu neste pendor, considerando que era insustentável defender a 
nulidade do acto impugnado, por não ter sido ofendido o conteúdo essencial do princípio da igualdade 
e julgou verificada a excepção da caducidade do direito de impugnar, merece, pois, ser confirmado, 
pelo que improcedem todas as conclusões das alegações de recurso.

7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 3 UCs.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) (Ao contrario do que afirma a entidade recorrida nas contra -alegações.)
(2) (Código de Procedimento e Processo Tributário anotado vol. II, pag. 331.) 
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 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Ocupação da via pública. Comunicações 
electrónicas. Dupla tributação.

Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

 IV — A situação fáctica dos autos em que um município aprovou taxas de ocupação do 
domínio público, que não podem subsistir legalmente, por não serem permitidas 
outras taxas para além das previstas na Lei das Comunicações Electrónicas, in-
tegra, desde logo, o fundamento de oposição da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Processo n.º 864/11 -30.
Recorrente: P. T. — Portugal Telecom, S. A., e outro.
Recorrido: Câmara Municipal do Seixal.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
PT — Comunicações, SA. com os demais sinais nos autos, intentou oposição Judicial à execução 

que corre contra si no Município do Seixal relativo à liquidação das taxas de ocupação do domínio 
público referentes à utilização do solo, subsolo e espaço aéreo por cabos em 2004.

Por sentença de 24 de Maio de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, julgou im-
procedente a oposição judicial. Reagiu a recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações 
integram as seguintes conclusões aperfeiçoadas, mediante convite do relator:

A. Considera a Recorrente existir uma nulidade processual por omissão de acto susceptível de 
influir no exame ou decisão da causa, consubstanciada na violação do disposto no artigo 525.º do 
CPC, uma vez que não houve pronúncia sobre a junção dos dois Pareceres Jurídicos requerida pelo 
ora Recorrente em 14.01.2008.

B. A sentença é também nula por omissão de pronúncia, já que não resolve todas as questões para 
as quais é chamada a pronunciar -se.

C. Com efeito, a Recorrente, para além de alegar na p.i. que a entrada em vigor da TMDP pre-
vista na Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (“REGICOM”) revogava tacitamente a Taxa subjacente à 
presente oposição, alegou também que esta Taxa era incompatível com a Directiva Autorização e com 
a Directiva Quadro, tendo o Tribunal a quo conhecido do primeiro vício, mas não conheceu o segundo 
(sendo que a resposta a um, não preclude o outro).

D. A sentença recorrida considerou que o facto de não estar em vigor o Regulamento que previa a 
Taxa não constitui fundamento à oposição, considerando que a Taxa existia na lei, sendo esta meramente 
ineficaz por não ter sido alvo de publicação.

E. A Recorrente considera que a sentença recorrida cometeu um erro na aplicação do direito, uma 
vez que, não estando o Regulamento que previa esta Taxa em vigor no momento em que se iniciou 
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o facto tributário (art. 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n.º 2 do art. 12.º da LGT e n.º 3 do 
artigo 103.º da CRP), tal consubstancia fundamento à oposição, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT.

F. A sentença recorrida cometeu ainda um erro de direito ao considerar que as taxas por “ocupação 
ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal” cobradas às empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas, tal como a Taxa sub judice, não foram 
tacitamente revogadas com a entrada em vigor da TMDP.

G. A Taxa impugnada viola também o princípio da transparência que deve presidir às taxas que 
incidem sobre os direitos de passagem das empresas de comunicação, consagrado no artigo 13º da 
Directiva Autorização e no artigo 11.º da Directiva Quadro, conforme decidido pelo TJCE em casos 
análogos.

H. A Taxa em causa nos autos viola também os princípios da justificação objectiva e da propor-
cionalidade das taxas devidas pelos chamados direitos de passagem, consagrados no mesmo art. 13º 
da Directiva Autorização.

I. A Recorrente considera injustificado que a utilização do subsolo por parte de um particular seja 
sujeito a uma contraprestação vinte e duas vezes e meia superior (!) no município do Seixal do que no 
município de Lisboa.

J. A violação da proporcionalidade da Taxa é também acentuada pelo facto do município do 
Seixal não ter sequer competência legal para proceder à manutenção, inspecção e reparação dos cabos 
da Recorrente que dão lugar à aplicação da Taxa, por força da legislação em vigor no sector das tele-
comunicações, acrescendo que, no presente caso, o município do Seixal nem sequer emite licenças de 
ocupação do espaço público, uma vez que a Recorrente está dispensada de licenciamento municipal, 
na sua qualidade de concessionária do serviço público de telecomunicações.

K. A Taxa viola também frontalmente a garantia de audição e participação das partes interessadas, 
imposta pelo artigo 14.º da Directiva Autorização.

L. A imposição da Taxa é também inválida por implicar uma dupla tributação económica violadora 
do Direito Comunitário, simplesmente por coexistir com a TMDP cobrada por outros municípios em 
Portugal.

M. A Taxa viola igualmente o princípio da proporcionalidade das taxas previsto na Constituição 
e os direitos e liberdades fundamentais dos operadores de comunicações electrónicas.

N. Perante as incompatibilidades da Taxa com o Direito Comunitário, a Recorrente requer que 
sejam submetidas, a título prejudicial, três questões concretas ao TJCE.

Nestes termos, requer -se a substituição das conclusões apresentadas com as alegações de recurso 
pelas conclusões supra.

A recorrida formulou contra -alegações que integram as conclusões seguintes:
1 - A douta sentença do Tribunal recorrido não merece as críticas que a recorrente lhe desfere.
2 - A versão definitiva do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal foi 

aprovada, na sequência da sessão de Câmara de 25 de Junho de 2003, publicitada em Edital e publicada 
no apêndice n.º 130 ao Diário da República n.º 197, II Série, de 27 de Agosto de 2003.

3 - Detectada a omissão na publicitação  - que consubstancia um erro manifesto na expressão da 
vontade do órgão administrativo, na medida em que omitiu parte do Regulamento de Ocupação do 
Espaço Público do Município do Seixal, foi o mesmo rectificado oficiosamente de harmonia, com o 
disposto no at.º 148º do CPA.

4 - Mas, mesmo que se entendesse que a publicidade dada ao Aditamento ao Regulamento Mu-
nicipal foi insuficiente, certo é que a eventual ineficácia do mesmo, não constitui fundamento para a 
Oposição, uma vez que não cabe no elenco taxativo do art.º 204 do CPPT, conforme decidiu e bem o 
Tribunal a quo. A ineficácia em sentido estrito, (claramente, aquela que decorre de uma publicitação 
deficiente do Regulamento), não equivale à inexistência.

5 - Por isso, a taxa existe no ordenamento jurídico desde a data da publicitação do Regulamento. 
O tributo existia na ordem jurídica à data dos factos a que respeita a obrigação tributária, i.e., 1 de 
Janeiro de 2004.

6 - Resulta da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro  - que procedeu à transposição das Directivas 
comunitárias enunciadas  - que as taxas municipais de direitos de passagem (TMDP) incidem sobre a 
facturação e, como tal, são suportadas pelos clientes e não pelas operadoras (Cft. artº 106º da citada 
Lei), pelo que as empresas são meras intermediárias na cobrança da taxa aos seus clientes e na sua 
entrega aos municípios.

7 - Cumpre referir que esta taxa constitui, ao invés, um verdadeiro imposto sobre o consumo, tanto 
mais, que tal como surge consagrada no art.º 106º da Lei n.º 5/2004, a TMDP é aplicável aos clientes 
de todas as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público 
em local público, sem relação com o facto de terem ou não tais empresas instalado infra -estruturas no 
domínio público municipal e sem distinguir se os clientes em causa, acedem a um ou mais serviços 
fornecidos pela mesma rede.
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8 - A TMDP constitui, assim, por total ausência de sinalagma, um verdadeiro imposto, de resto 
ilegal, por inconstitucional, na medida em que não acautela os princípios constitucionais respectivos 
(art.º104 da CRP), conclusão que sai reforçada pelo facto da “taxa” ter por base de incidência a factura 
do cliente e não a ocupação do solo com a infra -estrutura.

9 - A Câmara Municipal do Seixal não aprovou e, por isso não aplica, no seu território, Qualquer 
taxa de “direitos de passagem”. O art.º 106º da Lei n.º 5/2004, na sua versão original, em vigor à data 
da liquidação em apreço nos presentes autos, confere a faculdade aos municípios de criarem ou não a 
TMDP. Só pode falar -se em violação do princípio da proibição da dupla tributação se os Municípios 
criarem a TMDP e aplicarem os respectivos Regulamentos Municipais de Taxas, o que manifestamente 
o Município recorrido não fez.

10 - Mas, uma vez que a Lei n.º 5/2004, não colide com a Lei das Finanças Locais nem estabelece 
qualquer antagonismo ou incompatibilidade com o Regulamento Municipal, este não foi derrogado por 
aquela e não pode, por isso falar -se em revogação tácita.

11 - O uso gratuito do domínio público representa uma violação constitucional do princípio da 
onerosidade dessa ocupação e como tal não é admissível que se sustente uma verdadeira isenção dessa 
ocupação para os operadores de telecomunicações através da criação de um novo tributo que só onera 
os consumidores (Cft. art.º 106º da Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro).

12 - Por conseguinte, o que a recorrente continua a reclamar é a isenção de que, em violação dos 
princípios da concorrência e da igualdade, beneficiou ao longo de décadas, ao arrepio de todos os prin-
cípios dominantes no Ordenamento jurídico da União Europeia, nomeadamente no Tratado de Roma.

13 - A violação do princípio da proporcionalidade stricto sensu, afere -se, pela relação custo/bene-
fício, vista em concreto, entre a prestação exigida pela administração e o serviço prestado.

14 - Teria que haver uma manifesta desproporção, in casu, entre esse custo, consubstanciado nas 
taxas liquidadas à recorrente, e o benefício da ocupação do domínio público, para que o princípio da 
proporcionalidade fosse violado, O princípio da proporcionalidade proíbe pois o sacrifício excessivo 
dos particulares. A recorrente colhe expressivas vantagens económicas dessa utilização já que presta 
diversos serviços, a dezenas de milhares de clientes, auferindo os lucros correspectivos.

15 - No caso dos autos, é manifesto que a recorrente não alegou na oposição, embora pretenda 
fazê -lo agora nas alegações de recurso, quaisquer factos que possam permitir o exercício do contradi-
tório neste domínio. De resto, em momento algum a recorrente alega ou demonstra que o valor da taxa 
ultrapasse os largos benefícios que aufere com a utilização que faz do domínio público autárquico.

16 - O Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal não enferma de vício 
de falta ou insuficiência de fundamentação, prevendo taxas pela ocupação do solo, subsolo e espaço 
aéreo municipais, no estrito respeito pelos princípios da legalidade e da prossecução do interesse público.

17 - Por outro lado, no âmbito do processo de transposição das Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE 
(Directiva Autorização), 2002/21/CE (Directiva Quadro e 2002/22/CE), o legislador nacional, regulou 
a matéria através da Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro (REGICOM), no quadro dos limites da livre 
conformação das Directivas comunitárias em causa, atendendo às especificidades, designadamente, 
da nossa realidade municipal.

18 - Não há notícia de que as Directivas em causa tenham sido incorrectamente transpostas pela 
legislação nacional, pelo que não vemos que tenha sentido, o reenvio prejudicial de questões que podem 
ser resolvidas no plano do direito nacional.

19 - Os mesmos princípios avultam da Lei das Finanças Locais e da própria Constituição, mor-
mente do princípio constitucional da equivalência jurídica que presidiu ao estabelecimento do valor 
das taxas que foram liquidadas à recorrente. Por isso, é no plano do Direito interno e não através do 
reenvio prejudicial, que as dúvidas suscitadas pela recorrente terão de ser resolvidas.

Nestes termos e nos melhores de Direito deve o presente recurso ser julgado improcedente e 
mantida a decisão do Tribunal a quo por não merecer qualquer censura.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Telecomunicações: Taxa de ocupação de espaço público/Taxa de Direitos de Passagem.
Afigura -se não se poder manter o decidido, face à jurisprudência dominante do S.T.A., 

respeitante à taxa de ocupação de espaço público, que se mostra já produzida no domínio de 
telecomunicações.

Com efeito, de acordo com a mesma, “a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações 
Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios 
taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a imple-
mentação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza 
acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei não 
lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza” - cfr., entre 
outros, os citados acs. do S.T.A. de 1 -6 -2011, no proc. 450/11 e de 29 -6 -2011 no proc. 450/11, aces-
síveis em www.dgsi.pt.
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E tal é de entender assim, em respeito a normas comunitárias contidas nas referidas Direc-
tivas Quadro e de Autorização, respectivamente n.ºs 2002/20/CE e 2001/20/CE, nomeadamente, 
de transparência e de não discriminação sem demora, sendo certo o Tribunal de Justiça também 
já veio a decidir que, quanto às taxas das referidas comunicações, tinham ser objecto de publi-
cação adequada e suficientemente pormenorizada e de haver proporcionalidade com o volume 
de trabalho necessário.

Entende a recorrente ser de submeter, ainda assim, tal matéria à apreciação do referido T.J., 
de acordo com as questões que indica a fls. 726. (quereria dizer 626)

Contudo, parecem não subsistir dúvidas que, no âmbito da actividade de telecomunicações, 
e quanto à taxa que, a propósito, podia ser aplicada no ano de 2004, pelo Município do Seixal, era 
a Taxa Municipal de Direitos de Passagem a única que podia ser exigida a partir de 11/2/2004, 
data em que a referida Lei entrou em vigor.

Nestes termos, parece que, na procedência desta questão que foi suscitada pelo recorrente, 
o recurso tem de proceder, com a consequência de se julgar também procedente a oposição dedu-
zida com fundamento na ilegalidade da Taxa de Ocupação de Espaço Público que foi a liquidada 
relativamente a todo o ano de 2004.

2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A PT Comunicações é concessionária do serviço público de telecomunicações;
2. Em 03/05/2004, foi publicado no Diário da Republica II Série o Aviso n.º 2995/2004 do qual 

consta que a Câmara Municipal do Seixal em reunião ordinária de 01/10/2003 e a Assembleia Municipal 
na sua reunião extraordinária de 28/10/2003 aprovaram o aditamento ao anexo que contém a tabela 
de taxas de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal (cfr. doc. junto a 
fls. 38 dos autos);

3. Em 04/05/2004, foi publicado o Edital n.º 082/2004 do qual consta que foi aprovado a rectifi-
cação da tabela das taxas previstas no Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do 
Seixal (cfr. doc. junto a fls. 39 dos autos);

4. Por ofício de 18/10/2004, da Câmara Municipal do Seixal foi a oponente notificada para pagar 
a quantia de € 1.160.312,50 da taxa de utilização do solo, subsolo e espaço aéreo por cabos de acordo 
com as medições efectuadas pelos serviços municipais e referentes ao ano de 2004 (cfr. doc. junto a 
fls. 32 dos autos);

5. Ao ofício identificado no ponto anterior consta uma lista com a indicação da instalação a que 
a mesma se reporta (cfr. doc. junto a fls. 33 a 37 dos autos);

6. Em 10/10/2006, a impugnante apresentou uma garantia bancária da cobrança das taxas comu-
nicadas (cfr. doc. junto a fls. 31 e segs. do processo instrutor junto aos autos);

7. A presente oposição deu entrada no Município do Seixal em 12/10/2006 (cfr carimbo aposto 
na folha de rosto da p.i);

8. Em 2/05/2008, pelo Aviso n.º 223/2008 da Câmara Municipal do Seixal foi fixada uma nova 
taxa pela ocupação com tubo, condutas, cabos condutores e similares no montante de € 0,86 (oitenta e 
seis cêntimos) por metro linear ou fracção por ano (cfr. doc. junto a fls. 630 dos autos).

A decisão da matéria de facto com base no exame das informações e dos documentos, não im-
pugnados, que dos autos constam, todos objecto de análise concreta, conforme referido a propósito de 
cada uma das alíneas do probatório.

3 – DO DIREITO
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, julgou a oposição improcedente na consideração 

do seguinte:
(…) C) DO DIREITO
Começa a oponente por alegar que o Regulamento em causa apenas foi objecto de publicação 

em 04/05/2004, pelo que não podem ser cobradas taxas ao abrigo dum regulamento inexistente.
Nesta matéria, num caso idêntico ao dos presentes autos, pronunciou -se o STA, num Acór-

dão de 08/07/2009, no recurso n.º 964/08, in www.dgsi/jsta.pt, com o qual se concorda pelo que 
se passa a transcrever:

“(...)Por outro lado, os regulamentos municipais que tenham por objecto a fixação de regras 
relativas à construção, fiscalização e taxas de operações de loteamento e de obras de urbaniza-
ção, com excepção dos previstos no Decreto -Lei n.º 69/90, de 2 de Março, são obrigatoriamente 
submetidos a inquérito público, pelo prazo de 30 dias, antes da sua aprovação pelos órgãos mu-
nicipais competentes, e são publicados no Diário da República (artigo 68.º -B do DL n.º 448/91, 
de 29 de Novembro).

A falta de publicação destes regulamentos nos termos sobreditos implica a sua ineficácia 
jurídica (v. artigo 122º, n.º 2 da CRP (92), em vigor à data da aprovação e publicação da delibe-
ração da AMF de 9/5/94, actual artigo 119.º, n.º 2 da CRP/04).
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O princípio da publicidade dos actos com conteúdo genérico dos órgãos de soberania, das 
regiões autónomas e do poder local é uma exigência lógica do princípio do estado de direito de-
mocrático (v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, in CRP anotada, págs. 547/548).

Sem a publicação das normas regulamentares nos termos e com o conteúdo assinalado, não 
é possível determinar ou exigir dos particulares as taxas urbanísticas em causa.

Do exposto, resulta, assim, claramente que as normas do RTLMF são manifestamente 
inconstitucionais e inaplicáveis neste caso. Consequentemente, o acto impugnado, ao fun-
dar a liquidação nesse Regulamento, enferma de erro sobre os pressupostos de direito, 
que constitui vício de violação de lei e justifica a sua anulação (arts. 99.º do CPPT e 135.º
do CPA).”

A questão que cumpre agora apreciar e que foi também ela suscitada pelo Município do 
Seixal é a de saber se em sede de oposição à execução se poderá apreciar a questão da ineficácia do 
Regulamento, ou se, como fundamentadamente defende o Município, tal questão apenas poderia 
ser apreciada em sede de impugnação judicial.

De facto, em sede de oposição à execução fiscal apenas se pode apreciar a inexistência do 
imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação ou, 
se for o caso, não estar autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva li-
quidação, ou seja, sua ilegalidade abstracta e não a sua ilegalidade concreta.

Conforme se retira do probatório supra o Regulamento foi alterado passando a conter a 
norma que permite cobrar as taxas em referência, ainda no decurso do ano de 2003, pelo que a 
norma existia. Esta apenas não foi sujeita a publicação, sendo que esta falta não origina a sua 
inexistência mas a sua ineficácia, situação que apenas pode ser conhecida em sede de impugnação 
judicial e não de oposição à execução.

Assim sendo absolver -se -ia o Município da instância nesta parte por não ser este o meio 
processualmente adequado.

Por outro lado, não é possível ao Tribunal convolar a presente petição inicial em impugnação 
judicial porquanto a oponente foi notificada do acto de liquidação por oficio de 18/10/2004, pelo 
que, à data da interposição da presente oposição, há muito que se encontrava decorrido o prazo 
de 90 dias para impugnar o acto.

No entanto, ao abrigo do disposto no art. 204º n.º 1 alínea h) vem a oponente alegar que 
atenta a publicação da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, as taxas que agora se impugnam foram 
tacitamente revogadas passando apenas a ser devida uma Taxa Municipal de Direitos de Passa-
gem, nos termos do disposto no art. 106ºdo citado diploma.

Vejamos.
Em conformidade com a Directiva n.º 2002/20/CE o legislador nacional consagrou na Lei 

das Comunicações Electrónicas, a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a possibilidade de os mu-
nicípios portugueses procederem à aprovação duma taxa municipal de direitos de passagem, 
vulgarmente conhecida por TMDP, cujo cálculo será efectuado tendo por base o valor facturado 
aos clientes residentes em cada município. Ou seja, este diploma permite que cada município 
aprove esta taxa que será cobrada aos clientes finais dos serviços prestados pelas operadoras de 
comunicações electrónicas.

A questão que a impugnante suscita é a de saber se, apesar do Município do Seixal 
não ter aprovado a TMDP, as taxas de ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo previs-
tas no seu regulamento municipal foram ou não tacitamente revogadas. A consequência 
daqui decorrente seria a de que não tendo os municípios optado por cobrar essas taxas 
que apenas iam onerar os serviços prestados pelas operadores aos consumidores finais 
também não poderiam cobrar directamente às operadoras quaisquer outras taxas pela 
ocupação do domínio publico porquanto essas haviam sido tacitamente revogadas por 
aquele diploma.

Com todo o respeito por opinião contrária, não me parece que assista razão à impugnante.
Senão vejamos.
O art. 106º da citada Lei nº5/2004, de 10 de Fevereiro, estabelece que:
“Taxas pelos direitos de passagem
1 — As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 

óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e pro-
porcionadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de 
regulação fixados no artigo 5º.

2 — Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
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origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, 
em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 
fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 
0,25%;

3 — Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4 — O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e servi-
ços de comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela 
implantação, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos 
necessários à sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado 
e das Regiões Autónomas.”

Estamos aqui perante a possibilidade dos municípios portugueses optarem pela cobrança 
duma taxa, cujo estabelecimento não é obrigatório. Mais, trata -se duma taxa que seria supor-
tada pelos consumidores finais de cada município tendo em conta a facturação e não duma taxa 
imposta às operadoras, como aliás já se evidenciou atrás. Não estamos perante uma obrigação 
criada por lei dos municípios adoptarem uma tal taxa. Acresce ainda que, uma interpretação con-
jugada do preceito, se retira que apenas se a mesma for criada é que aos municípios fica vedada 
a possibilidade de cobrarem qualquer outra taxa. Ou seja, para os municípios que a adoptem 
ficaria, aí sim, vedada a possibilidade de cobrarem qualquer outra taxa por ocupação do solo, 
subsolo ou espaço aéreo.

Assim sendo, julgaremos improcedente o argumento de que com a publicação desta Taxa 
Municipal de direitos de passagem tenha ocorrido uma revogação tácita das taxas municipais de 
ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo.

Passemos agora à análise da alegada inconstitucionalidade da taxa cobrada pelo Município 
do Seixal à luz dos princípios da Igualdade e da Proporcionalidade.

Esta matéria tem sido objecto de uma jurisprudência uniforme quer do STA quer do próprio 
Tribunal Constitucional.

Mais recentemente o Pleno da Secção Tributária do STA proferiu um acórdão no qual se 
encontra condensada toda esta problemática, Acórdão de 23 -09 -2009 no recurso n.º 0377/09, in 
www.dgsi/jsta.pt, e que por se concordar, sem reservas, com a mesma se passa a transcrever:

“(...) 2.2 No acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7 -5 -2008, rec. 
n.º 1034/07 (seguindo de perto, aliás, o acórdão da mesma Secção, de 16 -1 -2008, rec. n.º 603/07), 
além do mais, escreveu -se como segue.

(...) De resto, a utilização de bens do domínio público, designadamente aqueles que como tal 
são definidos na Constituição (artº. 84.º), entre os quais se incluem as estradas, não pode ser per-
mitida em situações de interesse exclusivo de particulares, pois isso reconduzir -se -ia à subversão 
da atribuição constitucional da natureza de bens do domínio público. Por isso, relativamente aos 
bens classificados pela Constituição como integrando o domínio público, as autorizações de uso 
privativo do domínio público através de licenças ou concessões, não podem, sem violar a Cons-
tituição, deixar de ser efectuadas em situações em que, concomitantemente com o interesse do 
particular, há também um interesse público, mesmo que não seja o prevalente. Por isso, a satisfação 
de um interesse público pela actividade de uma empresa privada, não é obstáculo à aplicação da 
taxação prevista para autorizações de uso privativo de bens do domínio público, sendo mesmo esse 
tipo de situações em que há cumulativamente interesse público e privado o campo de aplicação 
natural das taxas pela utilização de bens do domínio público. Por outro lado, não há elementos 
que permitam afirmar que haja uma desproporção entre a quantia liquidada e o benefício que 
a utilização individualizada do subsolo constitui para a Impugnante, pelo que não se pode ex-
cluir aquela relação sinalagmática por hipotética falta de correspectividade. Assim, em sintonia 
com a jurisprudência do Tribunal Constitucional (acórdãos n.ºs 365/2003 e 366/2003, ambos de 
14 -7 -2003, e n.º 396/2006, de 28 -6 -2006) e deste Supremo Tribunal Administrativo (acórdãos de 
17 -11 -2004, proferidos nos recursos n.ºs 650/04 e 654/04, de 13 -4 -2005, recurso n.º 1339/04, e de 
27 -4 -2005, recurso n.º 1338/04) é de concluir que os tributos liquidados no acto impugnado, ao 
abrigo do disposto no artº. 30º, ponto 7 do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Preços da 
Câmara Municipal de Almada para os anos financeiros de 1996 a 1998, têm a natureza de taxas, 
tendo cobertura legal no referido artº. 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais de 1987 (Esta 
cobertura mantém -se à face da posterior lei das finanças locais, no adº. 19º, alínea c), da Lei 
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n.º 42/98, de 6 de Agosto). Neste sentido, pode ver -se, ainda os Acórdãos da Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 17/11/04, in rec. nº650/04; de 27/4/05, in rec. 
n.º 1.338/04 e de 13/4/05, in rec. n.º 1.339/04. Por outro lado, alega a recorrente que beneficiaria 
da isenção a que se reporta o artº 33º, n.º 1 da Lei das Finanças Locais, uma vez que, ocupando o 
subsolo ao abrigo da concessão, exerce poderes que são do Estado. Mas não tem razão. Com efeito, 
“a isenção de que goza o Estado é subjectiva, não se vendo modo de ela poder ser transmitida a 
outrem, seja pela via administrativa, seja por contrato... Acresce que a concessão não transfere 
para o concessionário senão os poderes necessários ao desempenho do serviço público por que 
fica responsável — e é por isto mesmo que lhe é permitido instalar equipamentos no domínio 
público. Mas não mais do que isso. A concessão não altera a natureza jurídica do concessionário 
que, no caso, é uma sociedade comercial, e não passou, por obra da concessão, a ser uma pessoa 
colectiva de direito público (acórdão da Secção do Contencioso Tributário do STA de 8/11/06, in 
rec. n.º 648/06). E no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13 -4 -2005, 
proferido no recurso n.º 1339/04, disserta -se do modo que segue, em termos com os quais inteira-
mente concordamos.A distinção constitucional entre os conceitos de imposto e de taxa tem por base 
o carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático dos tributos, sendo qualificáveis como impostos 
os que têm aquela primeira característica e como taxas, os que têm as últimas. Como se refere 
no n.º 2 do art. 4.º da L.G.T. e já anteriormente se entendia, as taxas podem ter por fundamento 
a utilização de um bem do domínio público. (Neste sentido, podem ver -se: — SOUSA FRANCO, 
Finanças Públicas e Direito Financeiro, volume II, 4ª edição, página 64; — ALBERTO XAVIER, 
Manual de Direito Fiscal, volume I, páginas 42 -43; — DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÓNICA 
LEITE DE CAMPOS, em Direito Tributário, 1996, página 27; — BRAZ TEIXEIRA, Princípios 
de Direito Fiscal, 1979, página 43 -44; — PAMPLONA CORTE -REAL, Curso de Direito Fiscal, 
volume I, página 165.). Essa relação sinalagmática entre o benefício recebido e a quantia paga 
não implica uma equivalência económica rigorosa entre ambos, mas não pode ocorrer uma des-
proporção que, pela sua dimensão, demonstre com clareza que não existe entre aquele benefício 
e aquela quantia a correspectividade ínsita numa relação sinalagmática. Nomeadamente, o que 
está em causa, em primeiro lugar, para determinar se o tributo tem natureza de taxa é se essa 
ocupação do subsolo consubstancia uma utilização individualizada desse bem, no interesse próprio 
da Impugnante. A colocação de tubagens no subsolo consubstancia uma utilização individualizada 
deste, uma vez que, mantendo a Impugnante essa utilização, não será possível utilizar o mesmo 
espaço para outras finalidades, ficando, assim, limitada a possibilidade de utilização desse sub-
solo para outras actividades de interesse público. O facto de a Impugnante ser concessionária de 
um serviço público não afasta a qualificação do tributo como taxa, pois a par da satisfação do 
interesse público, a sua actividade proporciona -lhe a satisfação dos seus interesses como empresa 
comercial privada.

De referir ainda que tem sido pacífica, uniforme e reiterada a jurisprudência da Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no sentido de que é de qualificar 
como taxa, por ter natureza sinalagmática, o tributo liquidado por um município como contra-
partida pela utilização do subsolo com tubos e condutas, uma vez que o seu montante se destina 
a pagar a utilização individualizada do subsolo onde as mesmas foram colocadas — cf. no mesmo 
sentido os mais recentes acórdãos do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 17 -12 -2008, proferido no recurso n.º 267/08; e de 6 -5 -2009, proferidos nos recursos n.º 43/08, 
e n.º 963/08.

E, então, a terminar, havemos de convir, em súmula, que o tributo pago aos municípios por 
“empresas de rede” pela utilização do subsolo municipal, com a colocação neste de tubos e de 
condutas, tem a natureza de taxa, e não de imposto, atento o seu carácter bilateral ou sinalagmá-
tico.(...)“

Assim sendo, e passando agora para o caso concreto dos autos estamos claramente perante 
uma taxa e não perante um imposto, pelo motivos sobejamente explanados no Acórdão do Pleno 
da Secção Tributária supra citado.

Cumpre agora verificar se, tratando -se duma taxa esta viola os princípios da Igualdade e 
da Proporcionalidade como alega a impugnante.

De facto, alega a impugnante que a taxa foi desproporcionalmente aumentada e que nos 
restantes municípios as taxas têm valores muito mais reduzidos.

Vejamos.
Também o Tribunal Constitucional tem sido chamado, por diversas vezes, a pronunciar -se 

sobre estas questões, designadamente no Acórdão n.º 365/2003, que passamos a transcrever:
“Constituem o objecto deste recurso, assim, as normas constantes dos nºs 4 e 7 do artigo 36º, 

cuja aplicação foi recusada pela sentença recorrida porque, ao implicarem “um aumento desme-
surado e totalmente desproporcionado”, “várias vezes superior a 1.000%”, das taxas nelas previstas, 
“sem qualquer alteração das condições de ocupação do subsolo, afigurara -se -nos que sob o ‘rótulo’ 
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de taxas (alteração), aquela entidade [Câmara Municipal de Matosinhos] mais não fez do que lançar 
um imposto sobre a impugnante, ou, pelo menos, uma ‘contribuição especial’(...)

Em suma, o Tribunal entende que os critérios constantes das normas em apreciação permi-
tem avaliar a vantagem individualizada que o particular retira do uso privativo do subsolo do 
domínio público de que beneficia, vantagem essa que há que compensar mediante o pagamento 
do tributo correspondente. Inaceitável seria que o valor a pagar fosse meramente simbólico, 
por implicar a reserva sem contrapartida aos beneficiários de vantagens proporcionadas por 
bens públicos.

Como escreveu Marcello Caetano, (Manual de Direito administrativo, II, 3ª reímp. da 
10ª edição., Coimbra, 1986, págs. 943 -944), “O uso privativo, ao contrário do uso comum, não é em 
regra gratuito: os particulares são obrigados ao pagamento de taxas, calculadas em função da área 
a ocupar e do valor das utilidades proporcionadas”; em nota a esta afirmação, acrescentou que se 
admitem isenções ou reduções “a favor das pessoas colectivas de direito público ou de particulares 
para fins de beneficência” (nota 1 da pág. 944).

Há, pois, que concluir que não há razões para considerar que tais critérios se revelem inade-
quados à concretização do sinalagma característico das taxas, o que permite afastar a acusação 
de inconstitucionalidade orgânica das normas que os definem.

11. A sentença recorrida aponta ainda às mesmas normas o vício da inconstitucionalidade 
material, seja por violação o princípio da igualdade, seja por infracção do princípio da propor-
cionalidade.

(...)O Tribunal Constitucional já se pronunciou inúmeras vezes sobre as exigências do 
princípio constitucional da igualdade, salientando repetidamente que significa, em síntese, 
a proibição do arbítrio. Assim, no Acórdão n.º 319/2000 (Diário da República, II série, de 18 
de Outubro de 2000), para cujas considerações agora se remete, salientou -se, mais uma vez, 
que o princípio da igualdade “não anula a liberdade de conformação do legislador” e que, 
como se escreveu no Acórdão n.º 563/96 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, 33º, pág. 47 
e segs.),implica «que se dê tratamento igual a situações de facto essencialmente iguais e tra-
tamento desigual para as situações de facto desiguais (proibindo, inversamente, o tratamento 
desigual de situações iguais e o tratamento igual das situações desiguais)  - cfr., entre tantos 
outros, e além do já citado acórdão n.º 186/90, os acórdãos nºs. 39/88, 187/90, 188/90, 330/93, 
381/93, 516/93 e 335/94, publicados no referido jornal oficial, I Série, de 3 de Março de 1988, 
e II Série, de 12 de Setembro de 1990, 30 de Julho de 1993, 6 de Outubro do mesmo ano, e 
19 de Janeiro e 30 de Agosto de 1994, respectivamente», mas «não impede que, tendo em conta 
a liberdade de conformação do legislador, se possam (se devam) estabelecer diferenciações de 
tratamento, “razoável, racional e objectivamente fundadas” sob pena de, assim não sucedendo, 
“estar o legislador a incorrer em arbítrio, por preterição do acatamento de soluções objectiva-
mente justificadas por valores constitucionalmente relevantes”, no ponderar do citado acórdão 
n.º 335/94. Ponto é que haja fundamento material suficiente que neutralize o arbítrio e afaste 
a discriminação infundada (o que importa é que não se discrimine para discriminar, diz -nos 
J. C. Vieira de Andrade — Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 
Coimbra, 1987, pág. 299).

Perfila -se, deste modo, o princípio da igualdade como “princípio negativo de controlo” ao 
limite externo de conformação da iniciativa do legislador  - cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
ob. Cit., pág. 127 e, por exemplo, os Acórdãos nºs. 157/88, publicado no Diário da República,
I Série, de 26 de Julho de 1988, e os já citados nºs. 330/93 e 335/94  - sem que lhe retire, no en-
tanto, a plasticidade necessária para, em confronto com dois (ou mais) grupos de destinatários 
da norma, avalizar diferenças justificativas de tratamento jurídico diverso, na comparação das 
concretas situações fácticas e jurídicas postadas face a um determinado referencia! (“tertium 
comparationis”).

A diferença pode, na verdade, justificar o tratamento desigual, eliminado o arbítrio (cfr., a este 
propósito, Gomes Canotilho, in — Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 124, pág. 327; 
Alves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, Coimbra, 1989, pág. 425; acórdão 
nº330/93).»

(..)
12. Finalmente, há que considerar o princípio da proporcionalidade, que a sentença recorrida 

igualmente considera infringido.
Trata -se de um princípio que também já foi objecto de inúmeras considerações pelo Tribunal 

Constitucional. Assim, e recorrendo ao Acórdão n.º 187/2001 (Diário da República, II série, de 26 de 
Junho de 2001), cabe recordar que «o princípio da proporcionalidade, em sentido lato, pode (...) 
desdobrar -se analiticamente em três exigências da relação entre as medidas e os fins prosseguidos: 
a adequação das medidas aos fins; a necessidade ou exigibilidade das medidas e a proporcionalidade 
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em sentido estrito, ou “justa medida”. Como se escreveu no (...) Acórdão n.º 634/93, invocando a 
doutrina:

“o princípio da proporcionalidade desdobra -se em três sub princípios:
princípio da adequação (as medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias devem revelar-

-se como um meio para a prossecução dos fins visados, com salvaguarda de outros direitos ou bens 
constitucionalmente protegidos); princípio da exigibilidade (essas medidas restritivas têm de ser 
exigidas para alcançar os fins em vista, por o legislador não dispor de outros meios menos restritivos 
para alcançar o mesmo desiderato); princípio da justa medida, ou proporcionalidade em sentido 
estrito (não poderão adoptar -se medidas excessivas, desproporcionadas para alcançar os fins pre-
tendidos). “»

Ora cumpre reconhecer que, como se afirma na referida sentença, foi consideravelmente 
aumentado o valor da taxa a pagar pelo particular, sem que tal aumento tenha sido acompanhado 
de uma qualquer alteração na utilização do subsolo; e que é exacto que ao longo dos anos o va-
lor inicialmente fixado foi sendo actualizado, como frisa a recorrida, nos termos previstos nas 
diversas versões do Regulamento. Estes aumentos resultantes de meras actualizações daquele 
valor nada relevam, porém, no presente contexto, e não se podem sequer comparar com o que 
agora nos ocupa.

(...) Não é do facto de não ter existido nenhuma alteração na prestação da Câmara que, 
necessariamente, se pode concluir pela violação da proporcionalidade; seria necessário, para 
o efeito, que tivesse sido feita a demonstração de que há uma desproporção intolerável entre a 
quantia a pagar e, por exemplo, o montante que o particular teria de desembolsar se recorresse 
a outro meio alternativo de circulação, ou se tivesse de pagar a utilização de subsolo sob proprie-
dade privada.

Não podendo, pois, o Tribunal Constitucional concluir pelo manifesto desajustamento entre 
o montante a pagar a título de taxa pela utilização do subsolo do domínio público municipal e o 
valor que o particular retira dessa utilização, não pode igualmente concluir pela inconstituciona-
lidade das normas em apreciação por violação do princípio da proporcionalidade.”

Assim e na esteira do Acórdão do Tribunal Constitucional supra citado, entende este Tri-
bunal que no caso concreto também não se encontra violado qualquer dos princípios invocados 
pela oponente.

Nestes termos e sem necessidade de mais considerações, julgará este Tribunal improcedente 
a presente oposição.

IV  - DECISÃO
Em face de tudo o anteriormente exposto, julga -se improcedente a presente oposição judicial”.
DECIDINDO NESTE STA
Como resulta da transcrição da, bem fundamentada, decisão recorrida foi essencial para a decisão 

de improcedência da oposição o entendimento de que:
A falta de publicação do regulamento que previa a taxa objecto do litigio, apenas conduzia à sua 

ineficácia e não à sua inexistência jurídica e, assim sendo, aquele vicio só podia ser invocado em sede 
de impugnação judicial e não lançando mão do instrumento da oposição, não podendo a mesma ser 
convolada no meio processual adequado, por extemporaneidade.

Entendeu também o tribunal a quo, ser improcedente o argumento de que, com a publicação do 
regulamento que aprova a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) tenha ocorrido uma revo-
gação tácita das taxas municipais de ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo até aí existentes.

Considerou ainda o tribunal a quo, que não havia a inconstitucionalidade invocada relativa à 
violação do princípio da proporcionalidade.

Entendeu, finalmente, o mesmo tribunal, que a concessionária não estaria isenta da taxa em 
causa.

Relativamente à natureza jurídica do tributo em causa o referido tribunal, considerou que estamos 
perante uma taxa e não um imposto.

Por seu lado a recorrente aponta vários vícios à sentença recorrida, entre os quais duas omissões 
de pronúncia que no seu entender têm como consequência a nulidade da mesma, uma relativa à não 
pronúncia sobre a junção de dois pareceres jurídicos, bem como a não pronúncia sobre a incompa-
tibilidade da taxa sob litígio, com as Directivas autorização e Quadro (respectivamente, a Directiva 
n.º 2002/20/CE e 2002/21/CE)

Considera que a sentença laborou em erro de direito, quando entendeu que, pelo facto de, o 
regulamento que previa a taxa não estar em vigor, não constituía fundamento à oposição, pois no seu 
entender esse facto consubstancia fundamento à oposição nos termos da alínea a) do n.º 1 do artº 204º 
do CPPT.

Entende também que a sentença errou ao entender que não houve revogação tácita da taxa em 
questão, com a entrada em vigor das TMDP.
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A recorrente refere, ainda, que houve a violação do artº 13º da Directiva Autorização, por violar 
os princípios da transparência, justificação objectiva e proporcionalidade.

A recorrente entende, também, que foi violado o artº 14º da Directiva Autorização, por violação 
do princípio da garantia de audição e participação das partes interessadas.

Para a recorrente a taxa é inválida por implicar uma dupla tributação.
Considera, por fim, que foi violado o princípio da proporcionalidade, bem como os direitos liber-

dades fundamentais previstos na Constituição.
A recorrida nas suas contra -alegações refuta as ilegalidades invocadas pela recorrente e defende 

a manutenção da decisão do tribunal a quo.
O EMMP junto deste STA, no parecer supra transcrito, emitiu parecer no sentido da revogação 

da sentença, por haver jurisprudência no STA que contradiz o decidido, bem como a taxa em questão 
não estar de acordo com as normas das Directivas Autorização e Quadro que, prevêem a transparência, 
não discriminação, publicação adequada e proporcionalidade.

Vejamos.
Quanto à questão da nulidade processual invocada pela recorrente por não ter havido pronúncia 

sobre a junção dos dois pareceres jurídicos requerida pela recorrente em 14/01/08, ela não se verifica. 
Ao contrário do que esta afirma, a omissão do tribunal consistente em não se pronunciar expressamente, 
sobre a junção dos dois pareceres, não se mostra susceptível de influir no exame ou decisão da causa. 
Em 22/01/08, a Mª juíza do tribunal a quo despachou no sentido de ser notificado o representante da 
Fazenda Pública do teor dos pareceres e, com a data de 04/02/08, foi também notificado o Município 
do Seixal do conteúdo dos mesmos pareceres. Seguiram -se vários despachos até que foi proferida a 
primeira sentença, em 26/10/09, sem que tenha sido proferido algum despacho contrário à admissão 
dos pareceres os quais nunca foram mandados desentranhar dos autos. Assim sendo houve efectiva 
admissão dos referidos pareceres, e a não pronúncia expressa relativa à admissão do requerimento de 
junção dos pareceres, não é susceptível de influir no exame ou decisão da causa pois que a sentença 
embora não se refira especificamente e expressamente sobre os pareceres, pronunciou -se sobre as ques-
tões colocadas pelas partes, incluindo diversas questões levantadas pela ora recorrente, nos pareceres 
a que alude. Não se verifica, portanto, a nulidade invocada pela recorrente.

Invoca ainda a recorrente a omissão de pronúncia da sentença por não pronúncia sobre a incom-
patibilidade da taxa sob litigio, com as Directivas autorização e Quadro. Conforme é jurisprudência 
corrente, só ocorre a referida nulidade quando o tribunal deixa de pronunciar -se sobre qualquer questão 
levada às conclusões da alegação de recurso, cuja decisão não esteja prejudicada pela solução dada a 
outras.

A nulidade por omissão de pronúncia traduz -se no “incumprimento por parte do juiz do dever 
prescrito no nº2 do artigo 660º do CPC e que é o de resolver todas as questões submetidas à sua apre-
ciação, com excepção daquelas cuja decisão estiver prejudicada pela solução dada a outras” (cf. Ac. 
do STA, de 23/03/2000, Recurso 041789).

E efectivamente a sentença só se pronunciou (no sentido negativo) sobre a eventual revogação 
tácita das taxas municipais de ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo pelo artº 106º da Lei 5/2004, 
mas nada disse sobre a eventual incompatibilidade com as directivas comunitárias (Directiva Autori-
zação e Directiva Quadro), nomeadamente se há ou não há incompatibilidade e/ou se este fundamento 
não é de atender em sede de oposição.

A sentença recorrida, ao sustentar que não houve revogação tácita de taxa em questão, com a 
entrada em vigor das Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não respondeu à questão. Não equa-
cionou se as taxas previstas no Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal 
atentam ou não contra o artº 13º da Directiva Autorização na medida em que esta disposição proíbe o 
uso de taxas de ocupação discriminatórias e alheias aos objectivos de política fixada para o sector das 
comunicações electrónicas fixadas pelo artº 8º da Directiva -Quadro. Assim sendo, ocorre desde logo 
por este motivo nulidade da sentença por omissão de pronúncia o que se declara, ficando prejudicado 
o conhecimento de outras questões que pudessem conduzir ao mesmo resultado.

Importa no entanto conhecer em substituição por atenção ao disposto no artº 715º nº1 do 
CPC e na consideração de que os autos contêm todos os elementos para tal apreciação.

DA QUESTÃO DE FUNDO:
A Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro, veio estabelecer o regime jurídico aplicável às redes e 

serviços de comunicações electrónicas e, no seu artº 106º, prevê a possibilidade dos Municípios co-
brarem uma taxa pelos direitos de passagem (TMDP). Estes não ficam obrigados a cobrá -la, mas se o 
entenderem dever fazer é nos termos daquela lei e não de outra que o podem fazer. No parecer do Sr. 
Professor Casalta Nabais junto aos autos salienta -se que “Se a TDMP é uma taxa que teve em vista a 
transposição para o direito nacional do artº 13º da Directiva Autorização, é evidente que a criação de 
uma outra taxa que venha tributar o mesmo facto, ou seja, os direitos de passagem reconhecidos às 
empresas prestadoras de serviços de comunicações electrónicas, agora sob o nome de taxa de ocupação 
do domínio público, implicará uma violação do direito comunitário, designadamente desse preceito 
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da Directiva Autorização, bem como uma violação do artº 8º da Directiva Quadro”. Concordamos. 
E, é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo que após a entrada em vigor da Lei 
n.º 5/2004, o único tributo admissível para taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do 
domínio público municipal é a TMDP prevista na Lei n.º 5/2004. Neste sentido e por todos o acórdão 
do STA de 29 de Junho de 2011, proferido no processo n.º 450/11, onde se pode ler: “(…)Esta ques-
tão foi já apreciada por esta Secção de Contencioso Tributário do STA em acórdãos de 6/10/2010, 
30/11/2010 e 12/1/2011, proferidos nos processos n.ºs 363/10, 513/10 e 751/10, respectivamente, no 
sentido de que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes 
da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de 
estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da 
taxa municipal de direitos de passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de 
tributos ou encargos de outra espécie ou natureza,(…)”.

Nesta linha de entendimento temos de considerar, ao contrário do decidido na 1ª instância, que 
a Lei n.º 5/2004, revogou tacitamente todas as outras normas que dispunham sobre a mesma matéria, 
pois não podiam coexistir com a TMDP, ou em substituição desta.

Ainda recentemente, o ora Relator interveio como adjunto no Ac. de 02/05/2012 tirado no recurso 
n.º 0693/11 onde se expendeu:

“Desde já se dirá que não merece censura a decisão recorrida ao concluir que a liquidação 
sindicada padece de ilegalidade por sobreposição de normas de incidência.

Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro) o seguinte:

«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 
óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 
fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 
0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implanta-
ção, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à 
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 
Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no artº 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa 
devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009, 
recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito de «equipamentos e demais recur-
sos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público» 
adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
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Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 
objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas.
Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir a 

admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não 
se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício  - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal 
Administrativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que 
visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com 
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e uti-
lização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da cons-
trução, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo 
artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e 
privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas ao 
alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações 
por aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Su-
premo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista 
naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natu-
reza – ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, 
de 30.11.2010, recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, e de 
01.06.2011, recurso 179/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Daí que se conclua que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao 
público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito 
taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindi-
cada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público 
municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, 
pois sendo as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo 
pagamento pelo mesmo benefício.
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A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso.(…)

É de considerar tal fundamentação, que é válida para o presente caso, uma vez que não obstante 
estarmos em sede de oposição o (s) fundamentos invocados se integram quer na a alínea a) quer na 
alínea i) do n.º 1 do artº 204º do CPPT.

A subsistência da TODP aprovada pela exequente, após a entrada em vigor da referida Lei das 
Comunicações Electrónicas (LCE) está eivada de ilegalidade em abstracto porque não são permitidas tais 
taxas, que em último caso violariam directivas comunitárias, designadamente o artº 13º da Directiva Auto-
rização (Directiva 2002/20/CE de 07/03/2002 publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 
24/04/2002). E, uma vez que o regulamento das TODP embora tenha sido aprovado ainda em 2003 só veio 
a ser eficaz em Maio de 2004 (altura em que já se encontrava em vigor a Lei das Comunicações Electróni-
cas, (LCE) aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro), o mesmo prevendo uma taxa anual por metro 
linear de tubagens, também nunca operaria responsabilidade tributária para a oponente no período com-
preendido entre 01/01/2004 e a data de entrada em vigor da LCE, em 11/02/2004, seja por via da sua inefi-
cácia (artº 130º n.º 2 do CPA) que gera a inexigibilidade seja por via da regra da anualidade da liquidação. 
Com efeito a nosso ver, desde logo a falta de publicidade do anexo que continha as taxas em causa nos 
autos integra o fundamento de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois que 
a publicidade é requisito de eficácia do regulamento em causa. Com efeito o princípio da publicidade 
dos actos com conteúdo genérico dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local é uma 
exigência lógica do princípio do estado de direito democrático (v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, in 
CRP anotada, págs. 547/548). Sem a publicação das normas regulamentares, não é possível determinar 
ou exigir dos particulares as taxas urbanísticas em causa. Assim decidiu o Ac. deste STA de 08/07/2009 
tirado no recurso n.º 964/080964/08 assim sumariado na parte que nos interessa “(...) III  - A falta de 
publicidade exigida por lei para um acto de conteúdo genérico do poder local implica a sua ineficá-
cia jurídica, que tem como consequência não poderem com base nele serem impostas obrigações aos 
particulares (artigo 122.º, n.º 2 da CRP/92, actual artigo 119.º, n.º 2 da CRP)”.

Cremos surpreender em Jorge Lopes de Sousa na anotação 37 ao artº 204º do CPPT anotado e 
comentado IV Edição 2003 o mesmo entendimento pois ao referir -se à falta de notificação do acto de 
liquidação (condição da sua eficácia) defende o enquadramento da situação na alínea i) do n.º 1 do 
artº 204 do CPPT.

A impossibilidade de subsistência das taxas previstas no dito Regulamento de Ocupação do Espaço 
Público do Município referido, com as taxas previstas na LCE, indubitavelmente, gera a ilegalidade 
em abstracto das mesmas o que leva a que se considere estar verificado o fundamento da alínea a) do 
n.º 1 do artº 204 do CPPT, sendo que relativamente ao período que antecedeu a entrada em vigor da 
LCE se verifica o fundamento da alínea i) do n.º 1 do mesmo preceito legal, uma vez que as normas 
tributárias só se aplicam ao factos posteriores à sua entrada em vigor e no caso de o facto tributário ser 
de formação sucessiva, a lei nova só se aplica ao período decorrido a partir da sua entrada em vigor 
(artº 12º da LGT e também o artº 12º do C.Civil).

Tem pois razão a recorrente nesta questão impondo -se conhecer em substituição e julgar procedente 
a oposição, nos termos sobreditos, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas 
no recurso (artigo 660.º, n.º 2 do CPC).

Assim sendo, deve julgar -se procedente o presente recurso, anular -se a sentença recorrida, e 
conhecer em substituição dando provimento à oposição deduzida, por ilegalidade em abstracto da li-
quidação da taxa cobrada, sendo que sempre se verificaria a inexigibilidade do tributo no período que 
antecedeu a entrada em vigor da LCE.

4 - DECISÃO
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, anular a sentença 

recorrida e conhecendo em substituição julgar procedente a oposição, com as legais consequências.
Custas a cargo da recorrida por ter contra -alegado e decaído.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Título executivo. Efeito cominatório por falta de 
impugnação. Direito de retenção.



1778

Sumário:

 I — O titular do direito de retenção, desde que munido de título executivo, pode reclamar 
o seu crédito sobre o produto da venda desse bem (o direito de retenção caduca 
com a venda do bem na execução fiscal).

 II — Se o credor titular de garantia real não estiver munido de título exequível, pode 
requerer, dentro do prazo facultado para a reclamação de créditos, que a gradu-
ação de créditos, relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde 
a obtenção do título executivo consubstanciado na sentença a proferir em acção 
já intentada ou a intentar contra o executado (cf. artigo 869.º, n.º 1, do CPC).

 III — A decisão liminar proferida em sede de embargos de terceiro deduzidos não cons-
titui título executivo.

 IV — A falta de impugnação dos créditos reclamados não implica o reconhecimento dos 
mesmos quando ocorra motivo para o seu indeferimento liminar (cf. artigo 868.º, 
n.º 4, do CPC).

Processo n.º 902/11 -30.
Recorrentes: VARANDASOL — Construção Civil e Imobiliária, L.da e outros.
Recorridos: BARROCAL — Imobiliária Construtora, L.da e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Na verificação e graduação de créditos a correr termos por apenso a uma execução fiscal 

instaurada para cobrança de uma dívida à “Caixa Geral de Depósitos” contra a sociedade denominada 
“Barrocal – Imobiliária Construtora, Lda.” e na qual foram penhoradas e vendidas sete fracções autó-
nomas de um prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal, reclamaram créditos, entre outros, a 
sociedade denominada “Varandasol – Construção Civil e Imobiliária, Lda.” e Lindorfe Rodrigues dos 
Santos e Armando Jorge Dias Rodrigues (adiante Recorrentes), a primeira sobre duas daquelas fracções 
e os dois últimos sobre outras duas.

1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou não verificados esses créditos, por entender 
que «o direito de retenção invocado, não vem reconhecido», motivo por que não os admitiu à graduação.

1.3 Os referidos reclamantes interpuseram recurso da sentença para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.4 Os Recorrente apresentaram as alegações de recurso, que resumiram em conclusões do se-
guinte teor:

«1. Não tendo havido impugnação, quer dos créditos reclamados, pelos recorrentes, quer dos 
direitos de retenção que os garantem, a sentença recorrida não poderia ter deixado de, seguindo a 
doutrina dos n.ºs 2 e 4 do art.º 868º do CPC, ser proferida no sentido de conhecer da existência dos 
créditos, reclamados pelos ora recorrentes, e de os graduar, com o crédito do exequente, no lugar que 
lhes compete.

2. Configurando -se a fase de verificação e graduação de créditos como um enxerto declarativo 
na acção executiva, seguindo regras muito próximas das seguidas em processo declarativo civil, e que 
se destina ao reconhecimento dos créditos reclamados, para, após a penhora de bens, se proceder à 
sua venda e ao rateio do produto da venda pelos credores de acordo com as prioridades definidas na 
respectiva graduação de créditos, o não reconhecimento jurisdicional prévio do direito de retenção 
não obsta ao seu reconhecimento na própria sentença de verificação e graduação de créditos, pois, 
na verdade, é para isso que serve essa fase declarativa, enxertada no processo executivo: reconhecer 
créditos, e garantias, e graduá -los.

3. Ou seja, mesmo no caso de os créditos reclamados, ou as respectivas garantias reais, terem sido 
impugnados, eles devem, na fase declarativa de verificação e graduação de créditos, ser reconhecidos 
se, em face dos factos alegados e da prova produzida, eles deverem ser reconhecidos.

4. Do cotejo do teor dos acórdãos [os embargantes alegaram factos suficientes para, uma vez prova-
dos, lhes conferirem tal direito de retenção sobre as aludidas fracções prediais], com o teor das sentenças 
[dá -se como assente toda a matéria articulada quanto à existência dos invocados contratos -promessa e 
o não cumprimento da obrigação deles emergente da celebração do contrato prometido] – que constam 
das certidões, extraídas de dois processos de embargos de terceiro que cada grupo de recorrentes havia 
instaurado para defender, através de embargos de terceiro, a posse sobre cada uma das fracções sobre 
que invocaram direito de retenção –, resulta a conclusão no sentido de que, estando provados os factos, 
donde emerge o crédito e o direito de retenção, este estará jurisdicionalmente reconhecido.

5. A sentença proferida deveria, pois, ter reconhecido os créditos reclamados e graduá -los no lugar 
que lhes competisse e, não o tendo feito, violou o preceituado no art.º art.º 866º do CPC, designadamente 
as regras constantes dos seus n.ºs 2 e 4.
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Nestes termos, e nos de mais direito que V. Ex. doutamente suprirão, deve ser dado provimento 
ao presente recurso e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, na parte em que desatendeu 
as reclamações de créditos apresentadas pelos ora recorrentes, reconhecendo -se os créditos reclamados 
pelos recorrentes e mandando -se baixar o processo, ao Tribunal de 1ª Instância, para, aí, ser proferida 
nova sentença de graduação de créditos, que albergue os reclamados pelos recorrentes e os gradue no 
lugar que lhes compete».

1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao 
recurso, revogada a sentença recorrida e substituída por acórdão que reconheça os créditos reclama-
dos pelos ora Recorrentes e proceda à graduação dos mesmos em primeiro lugar. Isto, com a seguinte 
fundamentação:

«1. O direito de retenção invocado pela 1ª recorrente sobre as fracções autónomas penhoradas 
foi reconhecido no acórdão STA -SCT proferido em 23.03.1994 no processo n.º 16108, transitado em 
julgado (doc. fls. 75/83)

O direito de retenção invocado pelos 2º e 3º recorrentes sobre as fracções autónomas penhoradas 
foi reconhecido no acórdão STA -SCT proferido em 1.06.1994 no processo n.º 16107, transitado em 
julgado (apenso de reclamação de créditos fls. 19/27)

O improvimento dos recursos apreciados nos citados arestos, proferidos em processos de em-
bargos de terceiro, teve como fundamento a inexistência de comprovação pelos embargantes de posse 
em nome próprio.

2. O incumprimento de contrato promessa de transmissão ou constituição de direito real confere ao 
promitente -comprador que obteve a tradição da coisa direito de retenção sobre as fracções autónomas 
a que se refere o contrato prometido (art. 755º nº1 alínea f) CCivil)

O direito de retenção sobre coisa imóvel confere ao titular o direito de ser pago com preferência 
aos demais credores, prevalecendo o seu direito sobre a hipoteca, ainda que registada anteriormente 
(art.759º CCivil)

3. Neste contexto os créditos reclamados pelos recorrentes devem ser:
a) reconhecidos, em consequência da inexistência de impugnação (art. 868º nº4 CPC/art. CPPT)
b) graduados em primeiro lugar (fracções autónomas A C E N)».
1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro 

quando julgou não verificados os créditos reclamados pelos ora Recorrentes, o que passa por indagar 
se, como sustentam os Recorrentes,

(i) os referidos créditos se encontram judicialmente reconhecidos (cf. conclusão 4.) ou se,
(ii) na falta de impugnação dos créditos reclamados e das respectivas garantias invocadas, o juiz 

tem que reconhecê -los, a uns e às outras, por força do princípio do cominatório (cf. conclusões 1. a 3.) 
previsto no art. 868.º, n.º 2 e 4, do Código de Processo Civil (CPC);

sendo respondida afirmativamente alguma das questões, cumprirá então apurar, à face das regras 
legais que regulam a graduação de créditos em relação a bens imóveis e tendo em conta que a gradu-
ação haverá de ser efectuada separadamente relativamente a cada um desses bens, se houver direitos 
que não incidam sobre todos eles,

(iii) qual o lugar em que devem ser graduados esses créditos relativamente aos bens sobre os 
quais tenham garantia.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida não fixou a factualidade de forma autónoma (1).
No entanto, vista a sentença, nela descortinamos a seguinte factualidade e circunstâncias proces-

suais dadas como assentes:
a) Foi instaurada execução fiscal contra a sociedade denominada “Varandasol – Construção Civil e 

Imobiliária, Lda.” para cobrança coerciva de dívida à “Caixa Geral de Depósitos” proveniente de mútuo;
b) Nessa execução fiscal foram penhoradas, em 3 de Julho de 2001, as fracções autónomas iden-

tificadas pelas letras “A”, “B”, “C”, “E”, “N”, “O” e “P” correspondentes, respectivamente, ao rés do 
chão direito, rés do chão esquerdo, 1.º andar direito, 2.º andar direito, 6.º andar direito e 7.º andar direito 
do prédio urbano sito na Avenida dos Missionários, Lote 9, Cacém, inscrita na matriz predial urbana 
da freguesia de Agualva Cacém, concelho de Sintra, sob o artigo 5915, e descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Queluz sob a ficha 15;

c) As referidas penhoras foram registadas em 10 de Novembro de 1987;
d) Por apenso a esse execução fiscal, vieram reclamar créditos sobre a Executada:
d1) Carlos Manuel Conceição Duarte, trabalhador da Executada, por créditos laborais;
d2) Armando Gaspar Antão, por créditos emergentes de incumprimento de contrato promessa de 

compra e venda e invocando o direito de retenção sobre a fracção “O”;
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d3) O Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, por contribuições não pagas;
d4) Lindorfe Rodrigues dos Santos e Armando Jorge Dias Rodrigues, por créditos provenientes 

de incumprimento de contrato promessa, invocando o direito de retenção sobre as fracções “E” e “N”;
d5) Varandasol  - Construção Civil e Imobiliária, Lda, por créditos provenientes de por créditos 

provenientes de incumprimento de contrato promessa, invocando o direito de retenção sobre as fracções 
“A” e “C”;

e) A “Caixa Geral de Depósitos” constituiu hipoteca sobre os bens penhorados para garantia do 
seu crédito dito em a);

f) Carlos Manuel Conceição Duarte, trabalhador da Executada, tem os créditos que reclamou 
reconhecidos por sentença judicial (proferida no processo com o n.º 144/89, que correu termos pelo 
Tribunal de Trabalho de Lisboa) e garantidos por hipoteca judicial incidente sobre as fracções “A”, 
“B”, “C”, “E”, “N”, “O” e “P”;

g) Os créditos reclamados por Armando Gaspar Antão foram reconhecidos por sentença judicial 
(proferida no processo n.º 3276/87, que correu termos no 17.º Juízo do Tribunal Cível da Comarca de 
Lisboa), que lhe reconheceu também o direito de retenção sobre a fracção “O”.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada para cobrança de uma dívida à “Caixa Geral de Depósitos” (2) 

proveniente de mútuo garantido por hipoteca sobre sete fracções autónomas de um prédio sujeito ao 
regime da propriedade horizontal, foram reclamados diversos créditos e, entre eles, os créditos que a 
sociedade denominada “Varandasol – Construção Civil e Imobiliária, Lda.”, por um lado, e Lindorfe 
Rodrigues dos Santos e Armando Jorge Dias Rodrigues, por outro, se arrogaram sobre a Executada 
por incumprimento de contratos promessa com esta celebrados e que alegam estarem garantidos por 
direito de retenção, sendo o daquela sociedade sobre as fracções “A” e “C” e dois demais reclamante 
sobre as fracções “E” e “N”.

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou não verificados os referidos créditos reclamados, 
que entendeu «não podem ser reconhecidos, porquanto o direito de retenção invocado não vem reco-
nhecido, pressuposto para que possam ser verificados e graduados com os demais créditos, razão pela 
qual não podem ser graduados».

Os referidos Credores insurgiram -se contra essa decisão, sustentando, por um lado, que a falta de 
impugnação dos seus créditos e respectivas garantias, obrigava a Juíza do Tribunal a quo a reconhecer 
uns e outros, por força do disposto nos n.ºs 2 e 4 do art. 868.º do CPC, maxime do efeito cominatório 
aí previsto (cf. conclusões 1. a 3.) e, por outro lado, que os seus créditos e respectivas garantias estão 
reconhecidos judicialmente pelos acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de que apresentaram 
cópia com as reclamações (cf. conclusão 4.), sendo que nesta última alegação foi acompanhado pelo 
Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo no parecer que emitiu e onde consi-
derou que os direitos de retenção invocados pelos Recorrentes sobre as fracções autónomas penhoradas 
foram reconhecidos por acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo (cfr. 1.7).

Daí termos fixado a questão a apreciar e decidir nos termos que deixámos referidos em 1.8.
2.2.2 DOS CRÉDITOS RECLAMADOS: RESPECTIVOS TÍTULOS EXECUTIVOS E 

GARANTIAS SOBRE OS BENS PENHORADOS
Os ora Recorrentes vieram reclamar créditos sobre a Executada que alegam terem -se constituído 

na sequência do incumprimento por parte desta dos contratos promessas que celebrou com eles tendo 
por objecto a compra e venda de duas das fracções autónomas penhoradas e vendidas nestes autos; mais 
alegam que, na sequência do incumprimento desses contratos e porque tinha havido tradição dos bens 
prometidos vender, aqueles seus créditos gozam de direito de retenção sobre os mesmos.

É certo que o direito de retenção, regulado nos arts. 754.º a 761.º do CC, é um direito real de ga-
rantia, motivo por que não há dúvidas de que o seu titular goza de garantia real para os efeitos previstos 
no art. 240.º, n.º 1, do CPPT. Note -se que as garantias reais, como direitos reais que são, só existem nos 
casos previstos na lei, como se infere do preceituado no art. 1306.º do CC. Isto significa que o titular 
de um crédito que goze de direito de retenção sobre um determinado bem pode vir à execução fiscal 
em que tenha sido penhorado o bem sobre que recai esse direito reclamar o seu crédito. Isto, porque a 
venda na execução não é causa de extinção do direito de retenção; este caduca, sim, mas, nos termos dos 
n.ºs 2 e 3 do art. 824.º do CC, transfere -se para o produto da venda. É que os direitos reais de garantia 
caducam com a venda em execução, como resulta do n.º 2, 1.ª parte, do art. 824.º do CC, transferindo -se 
para o produto da venda os direitos dos seus titulares, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo.

Mas, como é sabido, o credor só pode reclamar na execução fiscal os créditos relativamente aos 
quais esteja munido de título exequível (cf. n.º 2 do art. 865.º do CPC, aplicável à execução fiscal ex 
vi do art. 246.º do CPPT) e que gozem de garantia real sobre os bens penhorados (cf. arts. 239.º, n.º 1, 
e 240, n.º 1, do CPPT).

A reclamação tem, assim dois pressupostos: existência de titulo executivo (requisito formal) e 
titularidade de um crédito com garantia real sobre os bens penhorados (requisito substancial) (3).
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Significa isto que o crédito reclamado tem de gozar de garantia real sobre o bem penhorado e o 
reclamante tem de dispor de título exequível para poder reclamar com sucesso um crédito.

No caso sub judice, os ora Recorrentes não estão munidos de título executivo relativo aos créditos 
que vieram reclamar. Na verdade, contrariamente ao que sucedeu com os demais credores reclamantes (4), 
não apresentaram com as respectivas petições documento algum que possa ser como tal considerado, 
nos termos do disposto no art. 46.º do CPC.

Ora, admitindo que os ora Recorrentes possam gozar de direito de retenção sobre alguns dos bens 
penhorados, a verdade é que, não dispondo de título executivo quando da reclamação de créditos, a 
única forma que tinham para que lhes fossem concedidos os poderes processuais dos credores recla-
mantes era solicitar o incidente processual previsto no art. 869.º do CPC, requerendo que a graduação 
de créditos aguardasse a obtenção do título executivo, designadamente sentença a proferir em acção 
intentada contra a Executada em ordem a obter a condenação desta ao pagamento da indemnização a 
que se acham com direito na sequência do alegado incumprimento definitivo do contrato promessa de 
compra e venda das referidas fracções autónomas que foram penhoradas na execução fiscal.

Na verdade, na ausência de título executivo os ora Recorrentes não podiam reclamar o crédito. 
Podiam, isso sim, era ter -se socorrido da faculdade prevista no art. 869.º, n.º 1, do CPC, que estipula: 
«O credor que não esteja munido de título exequível pode requerer, dentro do prazo facultado para a 
reclamação de créditos, que a graduação de créditos, relativamente aos bens abrangidos pela sua ga-
rantia, aguarde a obtenção do título em causa». Bem se compreende a razão de ser dessa possibilidade, 
designadamente no caso em que o crédito goze de direito de retenção. Como salienta FERNANDO 
AMÂNCIO FERREIRA: «[…] por vezes, o credor, na altura da abertura do concurso, não se encontra 
munido de título executivo, apesar de o seu crédito gozar de garantia real sobre os bens penhorados. É 
o que ocorre quando o crédito é privilegiado ou se encontra assegurado mediante arresto ou direito de 
retenção. Num quadro destes, deve o credor, dentro do prazo facultado para a reclamação dos créditos, 
requerer que a graduação dos créditos, relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde 
até que ele obtenha o título em falta» (5)-(6).

Não o fizeram os ora Recorrentes, motivo por que não têm título executivo.
Se o tivessem feito, isto é, se tivessem requerido, dentro do prazo da reclamação, que esta aguar-

dasse a obtenção do título executivo, poderia ter -se formado título executivo judicial impróprio se a 
Executada, após a notificação para se pronunciar no prazo de 10 dias sobre a existência do crédito 
invocado, reconhecesse a sua existência, sem prejuízo da sua impugnação pela Exequente e restantes 
credores (cf. n.º 2 s 3 do art. 869.º do CPC); e se a Executada negasse a existência do crédito, deveriam 
os reclamantes ora Recorrentes deduzir a acção também contra a Exequente e os credores interessados, 
nos termos do n.º 5 do referido art. 869.º do CPC (7).

A verdade é que os ora recorrentes não efectuaram o requerimento referido no art. 869.º do CPC, 
motivo por que não se produziram os efeitos nele estabelecidos, e por conseguinte, não têm título 
executivo.

Sustentam os Recorrentes que os créditos reclamados (e a garantia de que os mesmos alegadamente 
beneficiam) estão reconhecidos judicialmente pelos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo que 
mencionaram e de que juntaram cópias certificadas e com nota de trânsito em julgado.

No entanto, não pode considerar -se que os referidos acórdãos (8) tenham reconhecido quer os cré-
ditos reclamados quer a garantia para deles resultante do direito de retenção. Esses acórdãos apreciaram 
tão -só os despachos de indeferimento liminar proferidos em processos em que os ora Recorrentes vieram 
deduzir embargos de terceiro às penhoras das fracções e em que o Supremo Tribunal Administrativo 
confirmou as decisões da primeira instância, no sentido do indeferimento liminar por manifesta impro-
cedência, com o fundamento de que o direito de retenção invocado pelos aí embargantes, sustentado 
na existência de um direito de crédito sobre a sociedade executada, não lhes confere a possibilidade de 
se oporem através de embargos de terceiro.

Como resulta da leitura daqueles arestos, que confirmaram o despacho de indeferimento liminar 
proferido em 1.ª instância, neles se afirmou que, mesmo a existir direito de retenção, nunca o mesmo 
poderia constituir fundamento válido de embargos de terceiro à penhora do bem sobre o qual pretende 
ter o referido direito, uma vez que este nunca seria atingido por aquele diligência. Ou seja, como é 
bom de ver, nenhum juízo aí foi efectuado quanto à existência dos créditos reclamados – que teriam 
origem numa indemnização resultante do incumprimento definitivo do contrato promessa por parte do 
promitente vendedor – nem quanto ao respectivo direito de retenção, sendo que este Supremo Tribunal 
Administrativo se limitou a afirmar que os factos alegados, se demonstrados, confeririam aos embar-
gantes, ora Recorrentes, o invocado direito de retenção sobre as aludidas fracções prediais.

Nem se diga, como os Recorrentes, que a sentença proferida nesses autos deu como assentes os 
factos que permitem concluir pela existência do direito de retenção, pois a decisão proferida nos refe-
ridos embargos de terceiro não é sentença alguma, mas um despacho liminar, sendo que a manifesta 
improcedência que determinou o juízo de indeferimento aí efectuado não implica qualquer julgamento 
da matéria de facto. Como ficou dito nos referidos acórdãos, «[…] a questão a resolver não é se estão 
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provados todos ou alguns dos factos alegados, mas sim se tais factos, a virem a julgar -se todos pro-
vados, conduziriam à procedência dos embargos ou se a simples análise da petição impõe se conclua 
pela sua manifesta improcedência».

Assim, contrariamente ao que sustentam os Recorrentes, nem os seus invocados créditos nem 
o respectivo direito de retenção foram reconhecidos nos referidos acórdãos deste Supremo Tribunal 
Administrativo.

Sustentam ainda os Recorrentes que a falta de impugnação dos seus créditos e respectivas garan-
tias significa que os mesmos deveriam ter sido reconhecidos na sentença recorrida por força do efeito 
cominatório previsto no art. 868.º, n.ºs 2 e 4, do CPC.

Não acompanhamos esse entendimento.
A falta de impugnação não tem necessariamente como consequência o reconhecimento e graduação 

do crédito. Vale aqui o regime emergente do n.º 4 do artigo 868.º do CPC, que dispõe: «Haver -se -ão 
como reconhecidos os créditos e as respectivas garantias reais que não forem impugnados, sem prejuízo 
das excepções ao efeito cominatório da revelia, vigentes em processo declarativo, ou do conhecimento 
das questões que deviam ter implicado rejeição liminar da reclamação», sendo que a parte final deste 
preceito deve «[…] entendida no sentido de que o direito de crédito em causa não deve ser reconhecido 
se ocorrer algum fundamento justificativo do antigo indeferimento liminar» (9).

Ora, é manifesto que a falta de título executivo, não tendo havido recurso ao mecanismo previsto 
no art. 869.º do CPC, sempre justificaria o indeferimento liminar da reclamação.

Isto mesmo sublinha FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA: «[…] A falta de impugnação implica o 
reconhecimento dos créditos e das respectivas garantias, sem prejuízo das excepções ao efeito cominatório 
da revelia vigentes em processo declarativo, ou do conhecimento das questões que, a ser admitido despacho 
liminar, permitiriam a rejeição liminar da reclamação (artigo 868.º, n.º 4). Aquelas excepções são as previs-
tas no artigo 485.º e estas questões são as enunciadas no n.º 2 do artigo 812.º, para efeitos de indeferimento 
liminar do requerimento executivo, e ainda a inexistência ou a invalidade da garantia real invocada […]» (10).

Como deixámos já dito, se os ora Recorrentes entendiam que têm créditos sobre a Executada pro-
venientes do incumprimento de um contrato promessa e que os mesmos gozam de direito de retenção 
sobre alguns dos bens penhorados, deveriam ter ido junto do tribunal competente obter o reconheci-
mento judicial da existência desses créditos ou, se já dentro do prazo da reclamação, lançar mão do 
incidente do art. 869.º do CPC.

Na ausência de título executivo e não tendo os reclamantes ora Recorrentes lançado mão daquele 
incidente, os créditos reclamados nunca poderiam ser julgados verificados e, consequentemente, gra-
duados com o exequendo e os demais créditos reclamados que foram reconhecidos, para serem pagos 
pelo produto da venda dos bens penhorados.

A sentença recorrida, que decidiu nesse sentido, embora com fundamentação algo diversa, não 
merece reparo.

Em face da solução encontrada, fica prejudicado o conhecimento da questão enunciada em (iii) 
do ponto 1.8.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O titular do direito de retenção, desde que munido de título executivo, pode reclamar o seu 

crédito sobre o produto da venda desse bem (o direito de retenção caduca com a venda do bem na 
execução fiscal).

II  - Se o credor titular de garantia real não estiver munido de título exequível, pode requerer, dentro 
do prazo facultado para a reclamação de créditos, que a graduação de créditos, relativamente aos bens 
abrangidos pela sua garantia, aguarde a obtenção do título executivo consubstanciado na sentença a 
proferir em acção já intentada ou a intentar contra o executado (cf. art. 869.º, n.º 1, do CPC).

III  - A decisão liminar proferida em sede de embargos de terceiro deduzidos não constitui título 
executivo.

IV  - A falta de impugnação dos créditos reclamados não implica o reconhecimento dos mesmos 
quando ocorra motivo para o seu indeferimento liminar (cf. art. 868.º, n.º 4, do CPC).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, com 
a presente fundamentação.

Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Isabel Marques 
da Silva.

(1) Embora a lei não imponha que o julgamento da matéria de facto seja feito de forma destacada, a praxis judiciária 
instituiu esse procedimento como boa prática.
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(2) Note -se que a “Caixa Geral de Depósitos” (CGD), em razão das funções de utilidade e ordem pública que lhe 
estavam confiadas por lei, gozava da possibilidade de cobrar mediante execução fiscal as dívidas originadas em relações 
de direito privado, designadamente as dívidas comerciais de que fosse credora no exercício da sua actividade comercial 
(artigo 61.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 48.953, de 5 de Abril de 1969, na redacção do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 693/70, 
de 31 de Dezembro, e artigo 159.º, n.º 1, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro), 
possibilidade que ficou arredada, sem prejuízo da sua manutenção nos processos pendentes, após as alterações intro-
duzidas pelo n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 241/93, de 8 de Julho, e após a alteração introduzida no estatuto da 
CGD pelo Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto (de cujo artigo 1.º resulta que a CGD, até então denominada “Caixa 
Geral de Depósitos, Crédito e Previdência”, passou a ser uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 
denominada “Caixa Geral de Depósitos, S. A.”), sempre sem prejuízo da sua manutenção nos processos pendentes à data, 
assegurada pelo n.º 5 do artigo 9.º daquele diploma legal. Sobre essa possibilidade, respectiva justificação, alteração 
do regime legal da CGD e constitucionalidade da Norma que permitiu que continuassem a ser cobradas em execução 
fiscal as dívidas à CGD originadas no exercício da sua actividade comercial, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 3 ao 
artigo 148.º, págs. 28 a 30.

(3) Neste sentido, por mais recente, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo de 26 de Abril de 2012, proferido no processo com o n.º 1029/10, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9d82d3725b9bcf8a802579f9003c0553?OpenDocument.

(4) Designadamente, Armando Gaspar Antão, que, reclamando um crédito de origem idêntica à dos aqui Recorrentes (por 
incumprimento por parte da Executada de contrato promessa de compra e venda), instruiu a petição com certidão da sentença 
que condenou a Executada a pagar -lhe determinada quantia e lhe reconheceu o direito de retenção sobre a fracção autónoma 
prometida vender – uma das ora penhoradas.

(5) Curso de Processo de Execução, Almedina, Coimbra, 10.ª edição, pág. 325.
(6) Na jurisprudência, entre outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
 de 29 de Janeiro de 2003, proferido no processo com o n.º 608/02, publicado no Apêndice ao Diário da República, de ـ

25 de Março de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2003/32210.pdf), págs. 145 a 148, também disponível em ـ http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9deb38d5d906971f80256cc9004f321f?OpenDocument;

 de 26 de Abril de 2012, proferido no processo com o n.º 1029/10, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em ـ
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9d82d3725b9bcf8a802579f9003c0553?OpenDocument.

(7) Detalhadamente, sobre a suspensão da graduação de créditos em ordem à obtenção de título exequível pelo credor 
com garantia real que dele não disponha, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário 
anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 5 ao artigo 240.º, pág. 44.

(8) Referimo -nos aos seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 de 23 de Março de 1994, proferido no processo com o n.º 16.108, publicado no Apêndice ao Diário da República de 28 de ـ

Novembro de 1996, II volume, (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1994/32213.pdf), págs. 1060 a 1064, com sumário disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/117f569e7374d210802568fc00397de2?OpenDocument;

 de 1 de Junho de 1994, proferido no processo com o n.º 16.107, publicado no Apêndice ao Diário da República de 23 de ـ
Dezembro de 1996 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1994/32220.pdf), págs. 1728 a 1732. com sumário disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/144273848822a7b9802568fc00398313?OpenDocument.

(9) SALVADOR DA COSTA, O Concurso de Credores, 3.ª edição, Coimbra, 2005, pág. 292.
(10) Ob. cit., pág. 331. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Sisa. Contrato promessa. Cessão de posição contratual. Ajuste de revenda.

Sumário:

 I — Estando assente a cessão da posição contratual e a realização da venda do imóvel 
entre o promitente vendedor e o terceiro, há uma presunção de tradição entre o 
promitente vendedor e o cedente, presunção essa que decorre da redacção do 
artigo 2.º, parágrafo 2.º do CIMSISSD;

 II — A presunção estabelecida no § 2 do artigo 2.º do CIMSISSD é uma presunção 
juris tantum, na medida em que consagrada nas normas de incidência tributária, 
admitindo no entanto, prova em contrário (artigo 73.º da Lei Geral Tributária).

 III — Enquanto no n.º 2 do § 1.º a incidência se reporta à tradição efectiva, neste § 2.º 
o legislador bastou -se com a tradição jurídica dos bens.

 IV — A cessão de posição contratual em contrato promessa de compra e venda de uma 
fracção autónoma de imóvel a construir está, assim, sujeita a sisa, nos termos do 
§ 2.º do artigo 2.º do CIMSSD.
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Processo n.º 903/11 -30.
Recorrente: Casaluga — Compra, Venda e Aluguer de Imóveis, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Casaluga – Compra e venda e aluguer de imóveis, Ldª., melhor identificada nos autos, vem 

recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 9 de Julho de 
2011, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida, contra as liquidações adicionais 
de sisa e juros compensatórios no montante de € 22. 770,27.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) O que se verificou na situação em apreço nos autos não foi a revenda de bens imobiliários 

mas sim a cessão de posição contratual constituída por créditos e assunção de dividas que integravam 
a posição global da cedente (Recorrente) relativamente a um bem futuro a construir pela sociedade 
promitente vendedora;

b) A doutrina considera que a cessão da posição contratual tem por efeito desonerar o cedente de 
todas as obrigações resultantes do contrato, investindo o cessionário na inteira posição contratual que 
anteriormente estava na titularidade do cedente;

c) Por sua vez, a Jurisprudência decidiu que “a cessão da posição contratual não é um acto sujeito a sisa”;
d) Conforme o corpo do artigo 2.º do Código, a sisa incide sobre as transmissões a título oneroso 

do direito de propriedade sobre bens imóveis;
e) Para efeitos do Código da Sisa o conceito relevante de bens imóveis é o do Código Civil (ar-

tigo 204.º);
f) Eram requisitos indispensáveis para a tributação prevista no n.º 2 do §1.º do artigo 2.º do Código 

da Sisa a posse ou a tradição dos bens;
g) Não estando ainda construído o edifício prometido construir, não se verificou, nem podia 

verificar -se, tradição ou entrega da fracção autónoma, pelo simples facto que não era possível transmitir 
poderes efectivos de detenção, gozo e fruição de fracção autónoma inexistente;

h) O objecto do contrato não foram, neste caso, direitos reais, mas sim direitos obrigacionais que 
não estão abrangidos pelo n.º 2 do §1.º do artigo 2.º do Código;

i) O § 2.º do art. 2.º do Código da Sisa, ao dispor que nas promessas de venda se entende também 
verificada a tradição quando o promitente comprador ajustar a revenda com um terceiro, não significa 
que, nos casos em que o imóvel não está ainda construído, haja tradição. Para que esta se presuma 
(ainda que sem posse efectiva, material) tem de existir um bem presente;

j) Do contrato -promessa de compra e venda sobre bens futuros e do contrato de cedência de posição 
contratual não resulta, assim, qualquer facto tributário susceptível de enquadramento no Código da Sisa;

k) Verificou -se, in casu, apenas a cedência de créditos e débitos, ou seja de direitos obrigacionais 
que estavam fora do campo de incidência da sisa;

1) Os contratos sobre bens futuros não se subsumiam nas regras de incidência do n.º 2 do § 1.º e 
do § 2.º do Código da Sisa;

m) Os bens futuros apenas passaram a ser contemplados no Código, e só a propósito dos contratos de troca 
ou permuta, com a alteração ao § 1.º do seu artigo 8º introduzida pelo Decreto -Lei n.º 252/89, de 9 de Agosto;

n) Quando o legislador entendeu estender a incidência da sisa às permutas de bens presentes por 
bens futuros teve de introduzir no Código. no § 1º do artigo 8º referência expressa a essa espécie de 
bens através da nova redacção da referida norma, bem como uma forma específica de determinação do 
valor dos bens futuros para aquele efeito—segunda parte da regra 8ª do § 3.º do artigo 19º;

o) Se o legislador tivesse pretendido incluir também no § 2º do artigo 2º do Código da Sisa a 
cedência de posição contratual sobre bens futuros teria alterado também esse preceito, o que não fez;

p) Em reforço do que se afirma, vejam -se as profundas alterações que foram introduzidas no do-
mínio da incidência do Imposto Municipal sobre as Transmissões de Imóveis (IMT), imposto que veio 
substituir a sisa, para se passarem a tributar as cedências de posições contratuais em contratos -promessa 
de compra e venda ainda que de bens futuros se tratasse;

q) Uma vez que a incidência está sujeita ao princípio da legalidade tributária, campo que não 
comporta a interpretação analógica por força do artigo 11º do Código Civil e do n.º 1 do artigo 11.º da 
Lei Geral Tributária;

r) A ora Recorrente não procedeu a qualquer ajuste de revenda com terceiro, tendo simplesmente, 
ante a impossibilidade de celebrar o contrato definitivo de compra e venda na data aprazada inicial-
mente e necessitando de um imóvel, optado por adquirir outro imóvel, cedendo a terceiro a sua posição 
contratual no contrato promessa em causa nos autos;

s) Sendo, ademais, que a Fazenda Pública não fez prova de que teria havido tal ajuste de revenda 
entre a Recorrente e terceira pessoa, e o ónus dessa prova era seu, conforme o artigo 74.º da Lei Geral 
Tributária;
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t) Não se verificam, pois os pressupostos da incidência, pelo que deve ser dado provimento ao 
recurso, revogando -se a sentença recorrida, e determinando -se a anulação da liquidação oficiosa de 
sisa n.º 325506201M de 25/07/2006, nas quantias de €21.947,11 e juros compensatórios de € 823,17, 
no total de €22.770,27, por violação do § 2.º do artigo 2.º do Código da Sisa.

Termos em que, com o douto suprimento de V. Ex as. deve o presente recurso ser julgado proce-
dente por provado, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!.»

II – Não foram apresentadas contra alegações.
III -O Exmº Magistrado do Ministério Publico não emitiu parecer.
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1. A impugnante foi sujeita a uma acção de inspecção que culminou com o relatório de 06/06/2003, 

que constitui fls. 83/87 do apenso instrutor e damos aqui por integralmente reproduzido;
2. Consta daquele relatório, textual, expressa e, designadamente, o seguinte:
«III — Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria 

tributável/imposto
Situação de facto
O SP celebrou com a empresa Ferrovial Imobiliária, S.A. — contratos de promessa de compra e 

venda, cujo objecto era a compra e venda de fracções autónomas na urbanização “Jardim de Campolide 
localizada em... Lisboa.

No entanto, viria a ceder a sua posição a Luís Filipe Costa Lages — conforme contrato de Cessão 
de Posição Contratual celebrado em 09/07/2002,

Assim, e por força do § 2º do artº2º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
Sucessões e Doações, aprovado pelo DL nº41.969, de 24/11/1958, deveria ter solicitado o pagamento 
da Sisa devida, no Serviço de Finanças referido no artº46º e no prazo referido no artº115º, nº4, todos 
do mesmo código, o que não fez no devido tempo, nem até à presente data».

3. Em sequência e para o ano de 2002, foi apurada Sisa em falta no montante de € 21.947,11;
4. A impugnante foi notificada das liquidações da Sisa, no montante de € 21.947,11 e de Juros 

Compensatórios, no montante de € 823,17 em Julho de 2006 (informação a fls. 106 do apenso);
5. Deduziu impugnação em 31/08/2006, conforme carimbo de entrada aposto na petição inicial;
6. A impugnante celebrou em 16/01/2001 um contrato promessa de compra e venda com a empresa 

“Ferrovial Imobiliária, SA”, referente à fracção autónoma a construir no lote de terreno para construção 
com a área de 19.452 m2, sito em Campolide, na freguesia de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa, 
descrito como lote 1 na 8ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob a ficha nº2087/951228 da 
freguesia de S. Sebastião da Pedreira, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Campolide sob 
o artº3.202, fracção essa que vier a corresponder à habitação tipo T2, letra B, sita no 5º piso, do edifício 
4  - informação a fls.. 106 do apenso e contrato promessa de compra e venda, a fls. 39 dos autos;

7. Em 09/07/2002, a impugnante cedeu a posição contratual de promitente -comprador no contrato 
referido supra, em 6), a Luís Filipe Costa Lages — informação a fls. 106 do apenso e contrato de cessão 
de posição contratual, a fls. 45 dos autos;

8. A Sisa foi liquidada pela transmissão da posição contratual referida no ponto anterior;
9. Pelo menos até meados de 2002, o prédio objecto da promessa encontrava -se ainda em cons-

trução, sem condições de habitabilidade, não tendo janelas, nem aparentando próximo acabamento 
— depoimentos das testemunhas de Sandra Cristina dos Anjos e Aida Paula Saraiva dos Anjos.

VI  - A questão que importa dirimir no presente recurso, consiste em saber se padece de erro de 
julgamento a decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou que a cessão da posição contratual 
efectuada pela recorrente, relativamente ao contrato -promessa de compra e venda de imóvel em que 
intervinha como promitente -compradora, representa um ajuste de revenda, que implica uma tradição, 
e, por isso, está sujeita ao pagamento da sisa, nos termos do § 2º do artigo 2º do CIMSSD.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente, alegando, em síntese, que não se verificou a 
revenda de um imóvel, mas um contrato de cessão de créditos e assunção de dívidas sobre um bem 
futuro, a construir pela sociedade promitente vendedora. Consequentemente, por se tratar de um bem 
futuro, sustenta que não se verificou a entrega do bem imobiliário (a tradição, posse, gozo da coisa) e 
como tal, não se subsume nas regras da incidência da sisa.

Vejamos então:
Dispunha o artº 2º do antigo Código do Imposto Municipal de Sisa (CIMSISSD) o seguinte:

Artigo 2.º

(Incidência real)

«A sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras 
parcelares desse direito, sobre bens imóveis.
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§ 1.º Consideram -se, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária:
1.º (...)2.º As promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a 

tradição para o promitente -comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes 
estejam usufruindo os bens;

(...) § 2.º Nas promessas de venda entende -se também verificada a tradição se o promitente-
-comprador ajustar a revenda com um terceiro e entre este e o primitivo promitente vendedor for depois 
outorgada a escritura de venda.

O antigo Código do Imposto Municipal de Sisa não tipificava a celebração do contrato -promessa 
de compra e venda de imóveis como facto sujeito a imposto, pelo que nenhum dos promitentes tinha 
que pagar imposto por mero efeito desse contrato, salvo nos casos em que houvesse, ou tivesse havido, 
tradição do bem (n.º 2.º do § 1.º do artigo 2.º do CIMSISSD).

Porém, se o promitente adquirente cedesse, a sua posição contratual a um terceiro, como sucedeu 
na hipótese sub judice, o CIMSISSD sujeitava -o já a imposto na previsão do § 2.º do artigo 2.º do 
CIMSISSD (1).

O sujeito passivo do imposto, neste caso era o cedente e a determinação do valor tributável seguia 
a regra geral do imposto.

Esta tributação em sede de CIMSISSD tinha a sua razão de ser no facto de os contratos promessa 
de compra e venda de imóveis terem deixado de ser, «progressivamente, com o desenvolvimento da 
actividade económica, meros negócios preparatórios de contratos de compra e venda, passando a ser 
utilizados como instrumentos de realização de investimentos e de especulação imobiliária, que têm por 
base uma transmissão puramente económica dos bens, proporcionadora de rendimentos». (2)

Normalmente, nestas situações, o promitente adquirente não quer comprar o imóvel, mas pretende, 
algum tempo depois, ceder a sua posição contratual a terceiro e obter com isso uma mais -valia.

O legislador conhecedor desta realidade e tendo por objectivo de prevenir a fuga ao imposto, não 
deixou de o reflectir no texto legislativo, pretendendo assim tributar imediatamente a aquisição de uma 
posição jurídica negociável sobre imóveis.

Daí que, como bem se decidiu na sentença recorrida, não seja necessária, para efeitos de incidência, 
a prática pelo promitente -comprador de actos de posse em termos civilísticos.

Acresce dizer que neste particular aspecto não há grandes divergências entre o regime do CIM-
SISSD e o regime do actual IMT.

O CIMSISSD sujeitava a imposto, como vimos, o promitente adquirente se este cedesse a sua 
posição contratual a terceiro e o Código do IMT mantém regime idêntico ao do Código do Imposto 
Municipal de Sisa. (3)

Importa ainda referir que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, debruçando -se 
sobre a questão objecto do presente recurso, tem vindo a afirmar, de forma reiterada e unânime, que há 
ajuste de revenda, para efeitos do § 2 do art. 2 do CIMSISSD, quando o promitente -comprador para quem 
havia sido feita tradição do imóvel a que se refere o contrato -promessa cede a sua posição contratual a 
terceiro e entre este e o primitivo promitente -vendedor vem a realizar -se a escritura de compra e venda 
respectiva – cf. neste sentido, para além do acórdão citado na sentença (Acórdão 1005/08), os Acór-
dãos de 02.05.2012, recurso 895/11 (do Pleno da Secção de Contencioso Tributário), de 03.11.20010, 
recurso 499/10, de 21.04.2010, recurso 924/09, todos in www.dgsi.pt, e os acórdãos de 04.03.1998, 
proferido no recurso n.º 20331 (Apêndice ao DR de 08.11.2001, págs. 687 e segs.) e de 31.10.2000, 
proferido no recurso n.º 24570 (Apêndice ao DR de 31.01.2003, págs. 3880 e segs).

Como se refere no Acórdão 924/10 citado, e também no Acórdão do Pleno (895/11), que subs-
crevemos, «o Código da Sisa alargou o âmbito de incidência do imposto a situações em que ocorra 
uma operação jurídica que configure um ajuste de revenda nas promessas de compra e venda, por essa 
operação pressupor e evidenciar, em princípio, a existência de uma tradição jurídica do bem para aquele 
que procede a esse tipo de negócio jurídico. Razão por que a lei presume ter existido, nesse caso, a 
tradição do bem para o cedente, ficcionando a partir daí a existência de transmissão (económica) do 
bem para efeitos de incidência de imposto de sisa.

E face à inexistência de um conceito de transmissão entre as normas respeitantes à sisa, nada obsta 
a que o conceito abranja não só a transmissão civil como, também, a transmissão puramente económica 
e fiscal dos bens imobiliários.

É, pois, neste contexto, que se compreende que o aludido § 2º tenha alargado o conceito de trans-
missão aos casos em que “o promitente comprador ajustar a revenda do imóvel com um terceiro e entre 
este e o primitivo promitente vendedor for outorgada a escritura de compra e venda”, presumindo 
uma tradição (puramente jurídica ou fiscal) do imóvel, tornando -se desnecessário que o promitente 
comprador tenha entrado na posse material do imóvel, isto é, que tenha havido tradição efectiva. Aliás, 
caso tivesse havido tradição material e efectiva do imóvel, a sisa seria devida nos termos referidos no 
§ 1.º, n.º 2, e não já nos termos do § 2.º, pelo que não faz sequer sentido defender a inaplicabilidade 
deste § 2.º com o argumento de que não existiu tradição material do bem».

Improcedem pois, com esta fundamentação, as conclusões das alíneas a) a q) do recurso.
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Mas a recorrente alega ainda (conclusões r e s) que não procedeu a qualquer ajuste de revenda 
com terceiro, e que a Fazenda Pública não fez prova de que teria havido tal ajuste de revenda sendo 
que o ónus dessa prova era seu, conforme o artigo 74.º da Lei Geral Tributária.

Também aqui carece de razão.
Sobre tal alegação se dirá que, estando assente a cessão da posição contratual e a realização da 

venda do imóvel entre o promitente vendedor e o terceiro, há uma presunção de tradição entre o pro-
mitente vendedor e o cedente, presunção essa que decorria da redacção do referido artº 2º, parágrafo 2º 
do CIMSISSD, sendo que o contribuinte, se pretendesse afastar tal presunção, deveria provar que, 
não obstante a celebração da escritura do promitente vendedor com terceiro, não existia entre si e este 
qualquer ajuste de revenda.

Na verdade a presunção estabelecida no § 2 do art. 2 do CIMSISSD é uma presunção juris tantum, 
na medida em que consagrada nas normas de incidência tributária, admitindo no entanto, e sempre, 
prova em contrário (artº 73º da Lei Geral Tributária) (4).

Sendo assim o sujeito passivo terá de provar que, não obstante a celebração da escritura do pro-
mitente vendedor com terceiro, não existiu entre si e este qualquer ajuste de revenda, sendo indiferente, 
para a referida ilisão, a prova da falta de posse material e efectiva do bem, pois o preceito não abrange 
essas situações de tradição efectiva, que caem, antes, no âmbito de aplicação do § 1.º, n.º 2 do artigo 2.º.

Ora, no caso subjudice, o que se constata do probatório é que a recorrente, não obstante de ter 
cedido a sua posição contratual no contrato -promessa, nenhuma prova fez no sentido de que não houve 
ajuste de revenda, que não actuou com fins lucrativos ou que lhe era impossível outorgar o contrato 
prometido.

E, por isso, forçoso é concluir que improcedem as alegações de recurso, sendo de confirmar a 
decisão recorrida, que não merece censura.

VII. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cf. José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, pag. 317 e também Francisco 
Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos. Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, edição da Imprensa 
Nacional, volume I, pag. 68, aliás também citado na decisão recorrida.

(2) Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21.04.2010, recurso 924/09, in www.dgsi.pt.
(3) Cf. neste sentido, José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, pag. 319 e J. SIL-

VÉRIO MATEUS/L. CORVELO DE FREITAS, Os Impostos sobre o Património. O Imposto do Selo, Lisboa, Engifisco, 2005, 
pp. 325 e 327/328),

(4) Cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 02.12.1998, recurso 022820, in www.dgsi.pt e ainda os já citados 
Acórdãos 924/10 e 895/11, do Pleno. 

 Acórdão de 6 de Junho de 2012.

Assunto:

Reforma de acórdão.

Sumário:

 I — A reforma do acórdão deve ocorrer nas situações de manifesto erro de julgamento 
de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e 
virtualmente incontroverso.

 II — E, o pedido de reforma apenas logra aplicação, quando, por lapso manifesto do 
juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou qualificação 
jurídica dos factos, ou quando dos documentos e outros elementos do processo se 
imponha decisão diversa da proferida por não terem sido tomados em considera-
ção, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

 III — Da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros 
desse tipo.
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Processo n.º 980/11 -30.
Recorrente: Maria Fernanda Leitoa Cabedal Venâncio.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Maria Fernanda Leitoa Cabedal Venâncio, com os sinais dos autos, notificada do indeferimento 

do Recurso Hierárquico (RH), na sequência do indeferimento da Reclamação Graciosa (RG) em que 
pretendeu a anulação dos despachos de reversão bem como a ilegalidade das liquidações adicionais de 
IRC relativas aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, no âmbito dos processos de execução fiscal (PEF) 
nºs 1929200701031902, 1929200701025775 e 1929200701032976, em que é devedora originária a 
“Cervejaria Snack -bar, O Gaveto”, Lda”, veio interpor a presente impugnação, alegando, em síntese, a 
invalidade do despacho de indeferimento do RH, por haver falta de fundamentação dos despachos de 
reversão, (por não ter sido gerente de facto e esta gerência se não presumir, competindo o ónus à AT), 
bem como a caducidade do direito de liquidação do IRC de 2003, 2004 e 2005, por o prazo ser de 3 e 
4 anos, não lhe tendo sido notificadas as liquidações, «apesar de, porventura, terem sido notificados 
ao devedor originário  - nos termos do artigo 45 n.º 1 e 2 da LGT»; e culminou pedindo a anulação do 
despacho que ordenou a reversão e a caducidade do direito a liquidar, cfr. douta p.i de fls. 5/ss.

O Tribunal de 1ª Instância julgou improcedente a presente impugnação, não operou a convolação 
para oposição e julgou não caducado o direito de liquidar da AT, mantendo os actos impugnados na 
Ordem jurídica, no que respeita à ora impugnante.

Reagiu esta com recurso para este STA onde foi decidido negar provimento ao recurso, confir-
mando a decisão recorrida.

Não satisfeita com o assim decidido vem agora a mesma oponentes através da sua peça de fls. 97 
a 102, requerer a reforma do acórdão. Termina com as seguintes alegações/conclusões:

A Recorrente vem, nos termos do artº 669º, nº2, 716º e 732º do C.P.C.
Requerer
Reforma do Acórdão proferido no processo acima referenciado,
por falta de fundamentação, nos termos previstos nos art. 732, 716 e 668, n.º l, Al) b e d, do C.P.C., 

aplicável ex vi, Art.º2, al) e, do CPPT.
Nos termos e fundamentos seguintes, porquanto:
1) Salvo o devido respeito, ou prova em contrário, no Acórdão citado no douto Acórdão, no re-

curso 01358/03, não se alcança a similitude entre a situação jurídica da recorrente, porquanto esta nada 
tem de factual e /ou juridicamente idêntico.

2) Por outro lado, e relativamente ao abuso de direito, compulsados os Acórdãos referidos no 
mesmo douto Acórdão, que se presuma serem o de 22/11/1994, proferido no processo 85.879 e o de 
1999, no processo 602/99, nos quais, e salvo melhor opinião, o entendimento neles ínsito, sendo que o 
Acórdão de 1994 recorre a uma situação de citação do Prof. Vaz Serra onde se afirma; “O que é neces-
sário, para haver abuso de direito, é que o excesso cometido seja manifesto, que haja uma clamorosa 
ofensa do sentimento jurídico socialmente dominante”.

3) E ainda, nesse mesmo Acórdão, “que o abuso pressupõe logicamente a existência do direito, 
embora o titular se escude no exercício dos seus poderes”, (sic)

4) E se o abuso de direito é de conhecimento oficioso, qual a razão pela qual o S.T.A. não a co-
nheceu...? Se até, pelo menos na sua aparência, dão (os acórdãos) razão à recorrente.

5) E nem sequer falta fundamento substantivo e processual à Recorrente, porquanto o virtual 
abuso consta dos Autos, onde está provado, e pela própria AT, que aquela nunca foi gerente de facto 
da sociedade executada,

E ainda,
6) A própria co -autora do Acórdão ora objecto de requerimento de reforma, a Exmª Conselheira 

Dulce Neto, escreveu no Acórdão 091/11 de 25/05/2011, que:
l  - “Em regra, os vícios dos actos administrativos e tributários implicam a sua mera anulabilidade” 

(....)
3  - “Esse vício, sendo gerador de mera anulabilidade, tem de ser suscitado no prazo previsto na 

al) a, n.ºl, do artº 102 do CPFT.
E foi!
E ainda,
7.º Nos seguintes Acórdãos do STA formula -se o seguinte:
 - No acórdão 0102/09, de 12/11/2009, escreve -se: “V  - O problema de saber se determinada 

entidade é sujeito passivo de IRC de determinado exercício integra questão de legalidade concreta de 
liquidação, a qual não pode ser discutida em processo de oposição à execução fiscal.”

E assim foi!
8) Também o Acórdão 0625/06, de 15/11/2006, em V, refere: “O artigo 204º, n.º l do CPPT, apre-

senta uma lista taxativa dos fundamentos da oposição à execução, nos termos do qual, a ilegalidade da 
liquidação da dívida exequenda só é fundamento da oposição à execução nos casos em que a Lei não 
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assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, já que, na fase admi-
nistrativa da execução fiscal, aquela ilegalidade pode ser atacada através de outros meios, sejam estes 
administrativos (reclamação graciosa) ou contenciosos (impugnação judicial)”.

E assim foi!
9) E ainda, o Acórdão 0603/06, de 29/11/2006, em IV, refere; “O problema de saber se determinada 

entidade é sujeito passivo de IRC de determinado exercício integra questão de legalidade concreta da 
liquidação, a qual não pode ser discutida em processo de oposição à execução fiscal.”

E assim foi !
10) E ainda, o Acórdão 0158/11, de 02/11/2011, em H,: “Por regra os vícios dos actos tributários 

são fundamento da sua anulabilidade (.. -)” e em IV: “O acto de liquidação que alegadamente padece de 
erro sobre os pressupostos de direito por errada interpretação ou aplicação das normas de incidência é 
anulável, não podendo ser impugnado a todo o tempo (art.a 102, nº3, do CPPT), (...)”.

E assim foi!
11) Atente -se ainda, last but not least, ao Acórdão 0845/10, de 09/02/2011, “I  - A ilegitimidade 

que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º 1 do artº 204º do CPPT), é uma 
ilegitimidade incidência do tributo.”, II  - A alegação substanciada em erro sobre os pressupostos do 
facto e de direito (por errada interpretação e aplicação das normas de incidência subjectiva do imposto) 
é alegação determinante da anulabilidade do acto tributário e fundamento de impugnação judicial.”

E assim foi!
12) De onde se conclui, conforme sempre foi convicção da recorrente, que o processo de impug-

nação previsto no artº 99, do CPPT, seria sempre o processo próprio.
13) Também se alegou em tempo e processo oportuno a anulabilidade do despacho, nomeadamente 

na PI para o TAF de Leiria, do despacho que ordenou a reversão.
Aliás, e ainda,
14) Na sequência do acima exposto, o Conselheiro Jorge de Sousa, no CPPT anotado e comentado, 

5ª Edição, escreve, em anotação ao Art. -124º “. Como fundamento de impugnação judicial pode ser 
invocada qualquer ilegalidade/ como refere o art.º 99, deste Código. “

“Constitui ilegalidade e consequentemente vício de acto administrativo, ou acto tributário, qualquer 
ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis.””

“Como vícios destes actos prevêem -se a anulabilidade, a nulidade e a inexistência”.
No sentido óbvio da redacção deste artigo.
15) E ainda/ não se afigura aplicável ao caso sub judice o artº 22, n.º 4, LGT, visto a recorrente 

não ter sido nunca responsável subsidiário por não ter sido gerente de facto, pois a AT reconheceu 
expressamente tal situação conforme documentos juntos aos Autos.

16) Na perspectiva da recorrente foi ainda violado o princípio da verdade material, e que consta 
dos Autos, nos termos do artº 13º, n.º 1 e 113º, do CPPT.

Nestes termos, porque, no entender da Recorrente deveria esse STA ter conhecido do abuso de 
direito como causa de anulabilidade, que é de conhecimento oficioso (e além disso até foi alegado), e 
que, salvo melhor opinião (ou compreensão), ou prova em contrário, são legitimas, legais, e hipoteti-
camente incontroversas,

E deveria também esse STA conhecer  - pelo menos  -da anulabilidade invocada no que respeita à 
falta de fundamentação do despacho, sempre alegada pela recorrente na primeira instância e nesse STA, 
que ordenou a reversão e consequentemente absoluta falta da legitimidade passiva da recorrente.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA não emitiu parecer e foram colhidos vistos.
O ACÓRDÃO MOTIVADOR DA REACÇÃO DA IMPUGNANTE É DO SEGUINTE 

TEOR:
“Recurso n.º 980/11 -30
Recorrente: Maria Fernanda Leitoa Cabedal Venâncio.
Recorrida: Fazenda Pública
Maria Fernanda Leitoa Cabedal Venâncio, com os sinais dos autos, notificada do indeferimento 

do Recurso Hierárquico (RH), na sequência do indeferimento da Reclamação Graciosa (RG) em que 
pretendeu a anulação dos despachos de reversão bem como a ilegalidade das liquidações adicionais de 
IRC relativas aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, no âmbito dos processos de execução fiscal (PEF) 
nºs 1929200701031902, 1929200701025775 e 1929200701032976, em que é devedora originária a 
“Cervejaria Snack -bar, O Gaveto”, Lda”, veio interpor a presente impugnação, alegando, em síntese, a 
invalidade do despacho de indeferimento do RH, por haver falta de fundamentação dos despachos de 
reversão, (por não ter sido gerente de facto e esta gerência se não presumir, competindo o ónus à AT), 
bem como a caducidade do direito de liquidação do IRC de 2003, 2004 e 2005, por o prazo ser de 3 e 
4 anos, não lhe tendo sido notificadas as liquidações, «apesar de, porventura, terem sido notificados 
ao devedor originário  - nos termos do artigo 45 n.º 1 e 2 da LGT»; e culminou pedindo a anulação do 
despacho que ordenou a reversão e a caducidade do direito a liquidar, cfr. douta p.i de fls. 5/ss.
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O Tribunal de 1ª Instância julgou improcedente a presente impugnação, não operou a convolação 
para oposição e julgou não caducado o direito de liquidar da AT, mantendo os actos impugnados na 
Ordem jurídica, no que respeita à ora impugnante.

Reagiu esta com o presente recurso para este STA com as seguintes conclusões:
Nestes termos, considerado o alegado, como que doutamente será suprido por V. Ex.s,
Deve a Sentença recorrida ser parcialmente revogada na parte em que afirma não poder conhecer, 

porquanto
A) A recorrente agiu em conformidade com a Lei, ao apresentar a Reclamação Graciosa, Recurso 

Hierárquico e Impugnação Judicial do despacho que ordena a reversão contra si, como o meio próprio 
para fazer valer a legalidade da sua posição bem como a sua razão face à Lei.

B) Deve ser decretada a anulação do acto administrativo que ordenou a reversão contra a recor-
rente, seja por falta ou insuficiência de fundamentação, seja por desvio de poder, seja por erro -vicio, 
vício este do acto administrativo supra, o que também implicará a anulação do processado (citação 
por reversão).

C) Ou ainda reconhecer -se que a citação por reversão enferma de manifesto abuso de direito, em 
violação de lei, cuja consequência deverá ser o decretar a anulação do acto.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
1.A sentença impugnada foi proferida na sequência de impugnação judicial deduzida contra de-

cisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de indeferimento de reclamação 
graciosa, com um duplo objecto:

 -despacho de reversão proferido em processo de execução fiscal
 -liquidações adicionais de IRC (exercícios de 2003, 2004 e 2005)
Não tendo sido impugnada nas conclusões do recurso, a decisão declaratória da inexistência de 

caducidade do direito de liquidação adicional do imposto, constante da parte dispositiva da sentença, 
transitou em julgado (art.684º nºs 2/3 CPC/art.2º al.e) CPPT)

2.Segundo entendimento de doutrina qualificada e jurisprudência consolidada o meio processual 
adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão (no caso concreto com fundamento na 
inexistência dos pressupostos substantivos da responsabilidade subsidiária) é a oposição à execução 
fiscal, de preferência à reclamação contra actos do órgão da execução fiscal, nunca a impugnação ju-
dicial (art 204º nº1 al.b) CPPT; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 5ª edição Volume II 
p.355; acórdãos STA SCT 29.06.2005 processo n.º 501/05; 8.03.2006 processo n.º 1249/05; 4.06.2008 
processo n.º 76/08;25.06.2008 processo n.º 123/08; 19.11.2008 processo nº711/08; 27.05.2009 processo 
n.º 448/09; 28.10.2009 processo nº578/09)

3.No processo judicial tributário o tribunal deve conhecer oficiosamente da nulidade consubs-
tanciada no erro na forma de processo, operando a convolação para a forma de processo legalmente 
adequada (arts.199º e 202ºCPC; art.97º nº3 LGT e art.98º nº4 CPPT; Jorge Lopes de Sousa Código de 
Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 5ª edição 2006 Volume I p.690) A con-
volação operacionaliza o princípio da tutela judicial efectiva, com expressão na economia processual.

No caso concreto a convolação para o meio processual idóneo está prejudicada pela intempesti-
vidade da petição, considerando:

a) a citação da recorrente em 16.04.2009, mediante a qual tomou conhecimento do despacho de 
reversão (probatório al.G))

b) a apresentação da petição em 30.09.2009, após o decurso do prazo legal de 30 dias para dedução 
de oposição à execução (art.203º nº1 al.a) CPPT)

Igualmente obsta à convolação a formulação de pedido de declaração de caducidade do direito de 
liquidação, implicando a apreciação de questão inscrita no domínio da legalidade do acto de liquidação, 
para o qual foi utilizado o meio processual adequado da impugnação judicial (arts 97º nº1 alínea a) e 
99º CPPT)

4. A nulidade da citação, como consequência de vícios específicos do acto administrativo, deve 
ser arguida no processo de execução fiscal, sendo eventual decisão desfavorável passível de reclamação 
para o tribunal tributário (art.276º CPPT), segundo entendimento plasmado em jurisprudência pacífica

A nulidade da citação, enquanto acto consequente de decisão de reversão anulada, (como deve 
ser interpretado o pedido formulado na conclusão C), deveria ter sido apreciada no meio processual 
adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão que a recorrente não utilizou  -oposição à 
execução fiscal (art.133º nº2 alínea i) CPA)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada (determinada pelo erro na forma de processo) deve ser confirmada.
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2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto com a respectiva fundamen-

tação:
“Atentos a prova dos autos, dou por provados os seguintes factos, com interesse para a decisão:
A) A Administração Tributária (AT) procedeu a uma acção inspectiva (de ora avante, inspecção) 

à ora devedora originária, “Cervejaria Snack -bar, ‘O Gaveto’, Lda”, com o NIPC 502.588.039, com o 
CAE: 55301, com sede na Rua da Fonte Quente S/N R/C, Alferrarede, Abrantes, credenciada pela Or-
dem de Serviço n.º OI200601020, de 03/08/2006,  - -notificada à inspeccionada em 03/10/2006 - fls. 113 
e 117  - na sequência do processo de consulta e recolha de elementos credenciado pelo Despacho 
n.º D1200600825 de 19/04/2006, inspecção que teve âmbito parcial e natureza externa, incidindo sobre 
o IRC e IVA dos exercícios de 2003, 2004 e 2005, tendo o relatório sido assinado 20/11/2006 (fls. 87 
da RG) e homologado por despacho de fls. 48, da RG, de 24/11/2006, tendo recorrido a métodos indi-
rectos para determinação da matéria tributável, cfr. relatório fls. 50 a 104, e anexos de fls. 105/ss, do 
anexo de RG;

B) O projecto de conclusões do referido relatório da inspecção foi notificado à sociedade, ora 
devedora originária pelo ofício 10772, de 19/10/2006, a fls. 107 da RG, tendo exercido o direito de 
audição, e, tendo o relatório final sido notificado à mesma pelo ofício 11987 de 27/11/2006 (fls. 110, 
da RG) no qual constava a fixação da matéria tributável em IRC, por métodos indirectos, para os 
anos 2003, 2004 e 2005, notificação que foi conseguida em 30/11/2006, cfr. fls. 111 e 112 da RG, AR 
e «RM158195039PT» do CTT, a fls. 112 da RG;

C) Na sequência da inspecção e das correcções referidas, a AT emitiu as liquidações de IRC:
Ano 2003: a liquidação n.º 2007 8310014132 (fls. 32 a 33 da RG), emitida em 19/06/2007; no 

valor de € 40.586,71 (fls. 36, da RG); a liquidação dos juros compensatórios 200771364, no valor de 
€ 4.034,20 (fls. 36, da RG); e, não tendo sido regularizadas, foi passada a certidão de dívida nº2007588703 
e deu origem ao PEF nº1929200701031902 (fls. 36, e 116, da RG);

Ano 2004: a liquidação n.º 20078310012091 (fls. 44 a 45, da RG), emitida em 11/07/2007, no valor 
de €38.148,81 (fls. 45, da RG); a liquidação de juros compensatórios 2007695195, no valor de €774,00 
(fls. 45, da RG); e não tendo sidas regularizadas, foi emitida a certidão de dívida n.º 2007660975 e deu 
origem ao PEF nº1929200701025775 (fls. 43 e 116 da RG);

Ano 2005: a liquidação n.º 20078310002307 (fls. 40 a 41, da RG), emitida em 17/04/2007, no valor 
de €32.158,37 (fls. 41, da RG); a liquidação de juros compensatórios 200744395, no valor de € 2.089,16 
(fls. 41, da RG); e, não tendo sido regularizadas, foi emitida a certidão de dívida n.º 2007461194 e deu 
origem ao PEF nº1929200701032976 (fls. 47 e 116, da RG);

D) Na sequência da mesma inspecção, das correcções referidas e da matéria em tributária fixada, 
a AT apurou as faltas de IVA de:

Ano 2003: € 14.758,80; Ano 2004: €15.348,13; e Ano 2005: € 17.412,12; cfr. relatório e notifi-
cação de fls. 110, da RG;

E) «Nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, o gerente de direito e de facto do sujeito passivo foi 
o Srº Luís Manuel dos Santos Venâncio, contribuinte n.º …………………. (...)»  - relatório fls. 52 e 
117 da RG;

F) As liquidações referidas foram notificadas à “Cervejaria Snack -bar, ‘O Gaveto’, Lda”, “sujeito 
passivo inspeccionado”, sendo:

 - -tendo a nota de cobrança da liquidação do ano 2003, a data de registo de 22/06/2007 (fls. 120 
e 31 e 32/ss, 38, da RG);

 - -tendo a nota de cobrança da liquidação do ano 2004, a data de registo de 23/04/2007 (fls. 120 
e 38,42, da RG); e

 - -tendo a nota de cobrança da liquidação do ano 2005, a data de registo de 17/07/2007 (fls. 120 
e 34 e 46, da RG);

G) Por despachos de 15/04/2009, nos PEF nºs 1929200701031902 (fls. 12, RG), 1929200701025775 
(fls. 18, da RG) e 1929200701032976 (fls. 24, da RG), a AT reverteu as execuções contra Maria Fer-
nanda Leitoa Cabedal Venâncio, NIF ……………… e marido Luís Manuel dos Santos Venâncio, NIF 
……………………., tendo aquela sido citada das reversões em 16/04/2009, cfr. ofícios, registos e A/R 
dos CTT (assinados pelo referido marido), de fls. 9 a 11, 13 e 14 (advertência para citação em pessoa 
diversa), 15 a 17, 19 (advertência para citação em pessoa diversa), 20 a 22 e 23 (advertência para citação 
em pessoa diversa), todas as fls. da RG;

H) Em 15/05/2009, a ora impugnante interpôs Reclamação Graciosa (RG), nos referidos PEF 
nºs 1929200701031902, (fls. 2/ss, RG), 1929200701025775 (fls. 4/ss, da RG) e 1929200701032976 
(fls. 6/ss, da RG), contra os respectivos e referidos despachos de reversão, alegando que “As pessoas 
solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade 
lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, (...)”, nos termos do artigo 22 -4, da LGT 
e que os respectivos IRC de 2003, 2004 e 2005, caducaram em relação à reclamante;
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I) Pelo ofício 1788 de 24/07/2009, a ora impugnante foi notificada do projecto de indeferimento 
da RG, em sede de audição prévia, do qual se transcreve a seguinte passagem «(..)os termos legais.” 
 - n.º 4 do artigo 22º da Lei Geral Tributaria.

4.1.Nos termos do previsto no normativo legal supra citado, os responsáveis solidários ou subsi-
diários podem reclamar os actos tributários, o mesmo é dizer as liquidações do tributo em causa com 
vista à anulação total ou parcial, cuja responsabilidade lhes for atribuída, nos mesmos termos do devedor 
principal, no caso vertente do sujeito passivo “cervejaria Snack Bar O Gaveto”. NIPC 502.588.039”.

4.2. Do articulado que constitui a Reclamação Graciosa, bem como das alegações prestadas no 
âmbito do direito de audição, não se poderá concluir, pelo menos de forma clara, que o objecto deste 
processo gracioso tenha como principal escopo a contestação da dívida exequenda, ou o acto tributário 
que lhe deu origem com a nuance caducidade das referidas liquidações, (...), mas sim o acto de reversão 
praticado pelo órgão de execução fiscal, porquanto é alegado (...)», cfr. despacho, ofício e registo de 
fls. 116 a 126 da RG;

J) A impugnante exerceu o direito de audição prévia acabado de referir, a fls. 127/ss, da RG, 
alegando, entre o mais, que “Não está demonstrado que o (a) ora reclamante, ou o outro sócio, tenham 
tido conhecimento nos termos legais da notificação inicial do relatório inspectivo, ou que alguma vez 
tenha sido citado (a)”, a caducidade e o acto de indeferimento da RG;

K) Em 24/08/2009, a AT proferiu despacho de indeferimento da RG e procedeu à sua comunicação 
(fls. 131 a 135, da RG);

L) Em 31/07/2009, a ora impugnante e supra referido marido requereram a sua coligação, nos supra 
referidos PEF 1929200701031902, 1929200701025775 e 1929200701032976, o que foi indeferido por 
despacho de 24/08/2009, fls. 137 a 141, da RG;

M) Em 30/09/2009, a ora impugnante interpôs Recurso Hierárquico (RH) cfr. requerimento de 
fls. 3/, do RH, alegando que, tendo sido «citada por reversão, apresentou Reclamação Graciosa (...) 
na convicção que poderia sempre recorrer aos meios graciosos para fazer valer que presume ser o seu 
direito, e como refere expressamente a citação (...) até porque (...) e “O procedimento de reclamação 
graciosa, visa apenas a impugnação de actos tributários, que, para este efeito serão apenas os actos de 
liquidação dos tributos (...)“e a caducidade do IRC de 2003, 2004 e 2005, defendendo a “anulabilidade 
o despacho que ordena citação por reversão por violação expressa do artigo 24º n. 1 da LGT, por a 
recorrente ter sido apenas gerente de direito, não de facto, e (...)” —fls. 6 e 7 do RH;

N) Em 28/05/2010, foi proferido despacho de indeferimento do RH, notificado à ora impugnante 
em 01/07/2010, cfr. 23 a 35 do RH;

O) A presente impugnação deu entrada em 30/09/2010, cfr. fls. 5.
Factos não provados:
Com interesse para a decisão não se provaram outros factos além dos fixados.
Motivação:
O tribunal fundou a sua convicção na análise crítica dos documentos referidos em cada um dos 

pontos antecedentes, no alegado pelas partes e nas regras da experiência comum da vida”.
3 - DO DIREITO:
Para julgar improcedente a impugnação considerou a decisão recorrida o seguinte, destacando -se 

os trechos mais significativos:
“(…) Como resulta da análise da douta p.i., a impugnante vem na sequência da RH e do RH 

atacar a validade do despacho de reversão da dívida da devedora originária contra si, por nunca ter 
exercido a gerência de facto, e, bem assim, invocar a caducidade do direito de liquidação por banda da 
AT, dado ter havido recurso a métodos indirectos (na inspecção realizada) e, contando o prazo, o IRC 
de 2003, 2004 e 2205, tal direito já está caducado, depreendendo -se, num apreciável esforço, que se 
refere à data da citação da reversão, pois conclui com a referência «apesar de, porventura, terem sido 
notificados ao devedor originário».

Para reagir contra o acto de reversão, a ora reclamante teria de socorrer -se do processo de oposi-
ção, a instaurar no prazo de 30 dias, a contar da citação da reversão, ou não tendo havido, da primeira 
penhora, nos termos do artigo 203, do CPPT, com fundamento na ilegitimidade, falta de pressupostos, 
fundamentação, ou outro nos termos do artigo 204, do CPPT.

O processo de impugnação visa discutir a legalidade da dívida tributária, do acto tributário, maxime, 
de liquidação, nos termos do artigo 99/ss, do CPPT. Quanto às dívidas de imposto, o processo próprio 
seria, pois, o processo de impugnação. Que é o presentemente instaurado.

E como é referido na RG e no RH, nos termos do artigo 22 -4, da LGT, a ora impugnante como 
devedora subsidiária revertida, tinha o direito de usar dos meios facultados ao devedor principal. Quanto 
a isso, não há dúvidas.

O problema é que competia à impugnante usar esses meios de defesa, de acordo com a respectiva 
forma de processo e os respectivos fundamentos, não podendo, assim, usar fundamentos típicos de uma 
forma de processo noutra forma de processo. Podia usar dos meios concedidos à devedora originária, 
mas, nos termos prescritos na lei para a mesma devedora e não de forma discricionária.
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Os fundamentos invocados na douta petição não constituem fundamento de impugnação judicial, 
e, antes constituem fundamento de oposição à execução, salvo o que se dirá quanto à caducidade. Na 
verdade, quanto ao despacho de reversão, como acima se disse, o processo, o prazo e os fundamentos 
próprios são os contidos nos artigos 203/ss, do CPPT, designadamente a questão de a impugnante não 
ter alegadamente sido gerente de facto no período das dívidas.

A falta de notificação da liquidação do tributo “no prazo” de caducidade é fundamento de opo-
sição (artigo 204 -1 -e), do CPPT), como refere o EMMP e o douto Ac. do STA invocado no seu douto 
parecer.

A alínea e) do n.º 1 do artigo 204, do CPPT, não existia no CPT. Também já se decidiu no sentido 
de que a falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade e a própria caducidade são fun-
damento de impugnação e não de oposição, por se entender que afecta a eficácia e não a validade da 
liquidação [vide, Ac. do STA, de 27/03/2002, Rec. 6722; de 07/01/2009 Rec. 887/08 e 638/08, de 21 
e 07/0172009, nº832/08 e de 31/10/2007 nº788/07].

Vem suscitado o erro na forma do processo pelo ERFP e também a impossibilidade de convolação 
em oposição, por intempestividade, pelo EMMP.

Ora, embora a impugnante, efectivamente, utilize uma linguagem pouco directa, pouco clara e 
até com rebuscados, a verdade é que nos artigos 22º e na conclusão (não obstante o artigo 23º, citando 
um preceito legal) da petição, alega e defende a caducidade.

O artigo 97 -3, da LGT, manda que «Ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio usado 
não for o adequado segundo a lei.».

O artigo 98 -4, do CPPT, estabelece que em caso de erro na forma do processo, este será convolado 
na forma do processo adequada, nos termos da lei.

Nos termos do artigo 2º -2, do CPC, aplicável ex vi artigos 2º, alínea d), da LGT e 2º, alínea e), do 
CPPT, a todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a acção adequada a fazê-
-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá -lo coercivamente, bem como 
os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção [v. ainda artigo 199, do CPC].

Porém, como nos diz JORGE LOPES DE SOUSA, «nem sempre poderá ser feita a convolação, 
pois para tal é necessário que seja possível o prosseguimento do processo na forma processual adequada, 
designadamente que a respectiva petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos desta 
nova forma processual. Na verdade, a convolação justifica -se por razões de economia processual e, por 
isso, não se pode justificar quando não for viável utilizar a forma de processo adequada, por qualquer 
razão que obste ao seu prosseguimento.».

Embora a petição não seja inepta para efeitos de ser convertida em petição da nova forma pro-
cessual, de oposição, seria preciso que, à data da apresentação desta impugnação, a mesma estivesse 
dentro do prazo de 30 dias a contar da citação da reversão, nos termos do artigo 203 -1 -a), do CPPT, 
previsto para a interposição da nova acção, por via da convolação. E, na linha do EMMP a convolação 
em oposição da presente impugnação seria impossível, porque, tendo impugnante sido citada das re-
versões em 16/04/2009, e tendo a presente petição entrado em 30/09/2010, como resulta do probatório, 
há muito estão transcorridos os citados 30 dias. E, portanto, como na altura não lançou mão da acção 
própria por aqui terminaria a questão.

Sucede que, como acima se referiu, a caducidade é fundamento de impugnação. Portanto, enten-
demos prosseguir com a impugnação quanto à caducidade.

Ou seja, porque o fundamento da alegada falta de gestão de facto e pressupostos da reversão são 
fundamento de oposição, não pode o tribunal deles conhecer, e, por conseguinte não conhece. Conhe-
cerá, então do fundamento que resta e que é cognoscível em sede de impugnação, que é a questão da 
caducidade do direito de liquidar os tributos. Prossegue a impugnação, nesses termos e com tais limites.

Conhecendo da caducidade do direito de liquidar
(…)
Ora, tendo, as notificações das liquidações, ocorrido em 22/06/2007 (de 2003), 23/04/2007 (2004) 

e 17/07/2007 (2005), há que concluir que, mesmo considerando os 3 dias seguintes, referidos no 
artigo 39 -1, do CPPT, aquando das notificações referidas, das liquidações, não tinha ocorrido qualquer 
caducidade do direito da AT a liquidar. E é esta notificação, ao devedor originário, que é exigida pelo 
artigo 45 -1 da LGT, quando fala em “ao contribuinte”, e não a citação do revertido em PEF.

Pelo exposto, a presente impugnação deve ser julgada improcedente, julgando -se não conhecer 
dos fundamentos de oposição, nem operar a convolação da presente impugnação em oposição, nos 
termos sobreditos, e julgar que não ocorreu caducidade do direito de liquidar, mantendo -se os actos 
impugnados na Ordem jurídica, no que respeita à ora impugnante(…)”.

DECIDINDO NESTE STA Como bem observa o Sr. Procurador Geral Adjunto, junto deste 
STA, no parecer supra destacado, a questão da caducidade do direito de liquidar que, em princípio e 
segundo jurisprudência indicada na decisão recorrida, podia ser apreciada no processo de impugnação 
apresentado pela contribuinte mereceu o julgamento da 1ª Instância de não verificada e, este julgamento 
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transitou em julgado pois que, sendo pelas conclusões de recurso que se delimita o objecto do mesmo 
verificamos que nenhuma das conclusões apresentadas sindica a bondade de tal julgamento.

Quanto ao mais que se resume à contestação do despacho de reversão. A decisão recorrida afir-
mou a impropriedade do meio de reacção apresentado e a expressão da impossibilidade de convolação 
da impugnação apresentada para a forma de processo apropriada, a oposição e, tal decisão mostra -se 
acertada.

O Julgamento está correcto, muito embora na linha da decisão que entendeu que a caducidade do 
direito à liquidação era fundamento de impugnação fosse despiciendo apreciar ou não a possibilidade 
de convolar pois que nunca poderia haver convolação para processo de oposição, independentemente 
de a petição estar em prazo para o efeito, porque a convolação para oposição exigiria que a petição 
não contivesse fundamentos próprios do processo escolhido pela recorrente -autora, isto é, fundamentos 
próprios de impugnação  - como contém e até foram conhecidos pelo tribunal.

A título meramente elucidativo vejamos quando deve ser operada a convolação:
Em regra a convolação é obrigatória para o tribunal que constata o erro na forma do processo 

ou perante o qual é arguido. A excepção é já não poder operar -se por terem decorrido os prazos para 
propositura da acção que é a própria.

Na verdade, como salienta Jorge de Sousa (CPPT, Anotado e Comentado, II Vol., 6ª ed., 2011, 
anotação 10 f) ao art. 98º, pp. 93 e 94) em face dos termos imperativos utilizados no n.º 4 do art. 98º do 
CPPT («em caso de erro na forma do processo, este será convolado...») e no n.º 3 do art. 97º da LGT 
(«ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei»), «é 
de concluir, por um lado, que é obrigatória a convolação do processo para a forma adequada (excepto 
se não for possível utilizar a petição para a forma de processo adequada) e, por outro, que no processo 
judicial tributário, a nulidade consubstanciada no erro na forma de processo é de conhecimento oficioso.»

No caso dos autos verifica -se que a impugnante foi citada das reversões operadas contra si, em 
16/04/2009, e que só apresentou, em 30/09/2010, a petição que deu origem os presentes autos. Assim 
sendo, nesta data há muito que estavam esgotados os 30 dias a que se refere o artº 203º n.º 1 do CPPT 
pelo que nunca poderia operar -se a convolação da impugnação apresentada para a forma própria de 
processo adequada para questionar o despacho de reversão (ao qual são imputados vícios de falta ou 
insuficiência de fundamentação; desvio de poder; erro vício e abuso de direito) e que seria o processo 
de oposição à execução fiscal.

Ora, sendo certo que o único fundamento que se admite próprio de impugnação foi julgado im-
procedente julgamento este que transitou em julgado, nem sequer podemos considerar como plausível 
a falada convolação. A solução é o(s) pedido(s) relativos ao despacho de reversão ficar (rem) sem efeito 
por o processo de impugnação ser inadequado para o seu conhecimento (neste sentido vide Jorge Lopes 
de Sousa in CPPT anotado 4ª edição pag 744 citado no ac. deste STA de 28/01/2004 tirado no recurso 
n.º 01358/03 onde situação idêntica à dos presentes autos, quanto à formulação de pedidos próprios de 
oposição e impugnação na mesma petição inicial, foi analisada.

Nestas circunstâncias tem de improceder o recurso apresentado. Acresce referir que os vícios 
agora imputados ao despacho de reversão com excepção da falta de fundamentação, o são a título 
de questões novas que por não terem sido suscitadas perante a primeira instância este STA não pode 
agora conhecer com excepção do abuso de direito que se entende ser de conhecimento oficioso na es-
teira da jurisprudência dos tribunais superiores (cf. v. g Acs. S.T.J. de 22/11/94 e 25/11/99, in CJ.STJ.
II, III, pag. 157 e VII, III, 124, respectivamente), mas como se referiu, o pedido de anulabilidade do 
despacho de reversão é inadequado à forma processual de impugnação escolhida pela ora recorrente o 
que acarreta a consequência de que “fique sem efeito por a recorrente poder impugnar sim, a própria 
liquidação do tributo (artº 22º n.º 4 da LGT e artº 9 n.º 3 do CPPT mas não o despacho de reversão que 
sendo um acto administrativo tributário não é um acto tributário de liquidação e, daí a impropriedade 
do meio empregue.

Assim, o recurso apresentado não merece provimento.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão 

recorrida com a presente fundamentação.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa 8 de Fevereiro de 2012. — Ascensão Lopes — Pedro Delgado — Dulce Neto.”

DECIDINDO A PRESENTE REFORMA DE ACÓRDÃO

Sob a epígrafe de reforma de acórdão vem a recorrente arguir, desde logo, a nulidade do nosso 
acórdão proferido em 08/02/2012 por “falta de fundamentação”; omissão de pronúncia quanto à questão 
do abuso de direito e da anulabilidade da falta de fundamentação do despacho que ordenou a reversão” 
e “erro de julgamento de questões de direito” o que depreendemos advirá da consideração efectuada no 
nosso acórdão de que o despacho de reversão deveria ter sido sindicado através de oposição e não de 
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impugnação como foi, no que discorda a requerente da reforma, que nos articulados 6º a 12º sustenta 
elementos e remete para acórdãos vários que a levam a concluir que “o processo de impugnação previsto 
no artº 99º do CPPT seria o próprio (para reagir ao despacho de reversão) pois foi essa a sua manifestação 
de intenção quando a fls. 5 dos autos apresentou a petição que deu origem aos presentes autos.

Diremos desde já que não assiste qualquer razão à requerente da reforma do acórdão.
Não lhe assiste razão quando sustenta a falta de fundamentação do nosso acórdão através dos 

dizeres: “(…) por falta de fundamentação, nos termos previstos nos art. 732, 716 e 668, n.º l, Al) b e 
d, do C.P.C., aplicável ex vi, Art.º2, al) e, do CPPT”.

A falta de fundamentação, que constitui nulidade da sentença (neste caso do nosso acórdão) prevista 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º CPC, apenas se verifica quando haja falta absoluta de fundamentos, 
e não quando a justificação seja apenas deficiente, visto o tribunal não estar adstrito à obrigação de 
apreciar todos os argumentos das partes.

Quanto à nulidade resultante da falta de fundamentação, têm a doutrina e a jurisprudência entendido 
que a mesma apenas se verifica quando haja falta absoluta de fundamentos, e não quando a justificação 
seja apenas deficiente, visto o tribunal não estar adstrito à obrigação de apreciar todos os argumentos 
das partes (vide Ac. deste STA de 28/01/2009 tirado no rec. 0667/08).

No nosso acórdão, agora sindicado e supra transcrito, para maior evidência os fundamentos, quer 
de facto quer de direito, existem e estão expressos na decisão, só que a requerente não os aceita como 
bons; e isso, a ser verdadeiro, poderia integrar eventual erro de julgamento, mas nunca nulidade por 
falta de especificação dos fundamentos do mesmo.

Não ocorre, pois, a nulidade prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 668.º do CPC.
Também não ocorre a alegada falta de pronúncia.
O acórdão só seria nulo, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, se não se tivesse 

pronunciado sobre questões que devesse apreciar, uma vez que o juiz deve resolver todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras (n.º 2 do artigo 660.º do CPC).

Todavia, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não significa 
considerar todos os argumentos que segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito 
(artigo 511.º, n.º 1 CPC), as partes tenham deduzido, nem, por outro lado, o juiz está sujeito às alegações 
das partes quanto à indagação, interpretação e aplicação das normas jurídicas (artigo 664.º CPC) – v. 
Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 143.

Vindo o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Mmo. Juíz do TAF de Leiria que 
julgou improcedente a impugnação por considerar que não ocorreu a caducidade do direito de liquidar 
o IRC de 2003 a 2005 e não conheceu dos fundamentos de oposição nem operou a convolação da im-
pugnação pretendeu a ora requerente que este STA revogasse a sentença na parte em que afirmou não 
poder conhecer da legalidade do despacho que ordenou a reversão quer da bondade da citação efectuada

Este STA no seu acórdão resolveu a questão que lhe foi suscitada decidindo que era acertada a 
decisão de não proceder à convolação para oposição e que estava correcta a decisão de não conhecer 
da eventual ilegalidade do despacho de reversão.

A tudo foi respondido. E, até quanto à questão do eventual abuso de direito consistente na prolação 
do despacho de reversão (que se concretiza na ilegalidade do mesmo) foi dito o seguinte que mais uma 
vez se evidencia para clareza de exposição e leitura:

(…)No caso dos autos verifica -se que a impugnante foi citada das reversões operadas contra si, em 
16/04/2009, e que só apresentou, em 30/09/2010, a petição que deu origem os presentes autos. Assim 
sendo, nesta data há muito que estavam esgotados os 30 dias a que se refere o artº 203º n.º 1 do CPPT 
pelo que nunca poderia operar -se a convolação da impugnação apresentada para a forma própria de 
processo adequada para questionar o despacho de reversão (ao qual são imputados vícios de falta ou 
insuficiência de fundamentação; desvio de poder; erro vício e abuso de direito) e que seria o processo 
de oposição à execução fiscal (…).

(…)Acresce referir que os vícios agora imputados ao despacho de reversão com excepção da 
falta de fundamentação, o são a título de questões novas que por não terem sido suscitadas perante a 
primeira instância este STA não pode agora conhecer com excepção do abuso de direito que se entende 
ser de conhecimento oficioso na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores (cf. v. g Acs. S.T.J. de 
22/11/94 e 25/11/99, in CJ.STJ.II, III, pag. 157 e VII, III, 124, respectivamente), mas como se referiu, 
o pedido de anulabilidade do despacho de reversão é inadequado à forma processual de impugnação 
escolhida pela ora recorrente o que acarreta a consequência de que “fique sem efeito por a recorrente 
poder impugnar sim, a própria liquidação do tributo (artº 22º n.º 4 da LGT e artº 9 n.º 3 do CPPT mas 
não o despacho de reversão que sendo um acto administrativo tributário não é um acto tributário de 
liquidação e, daí a impropriedade do meio empregue(…)”.

Ou seja, este STA no acórdão, agora questionado, aceitando que o abuso de direito era de conhe-
cimento oficioso verificou de seguida que estando perante um pedido inadequado à forma processual 
de impugnação escolhida pela contribuinte não podia nesta sede entrar na análise da sindicância do 
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despacho de reversão mesmo com o fundamento do “abuso de direito” em que a sua prolação consistiria 
pois que a consequência de a ora reclamante estar a “jogar/atacar” em impugnação era ficar sem efeito 
o conhecimento de fundamentos que a mesma só podia esgrimir noutra sede processual  - a oposição 
cujos prazos para dedução previstos no artº 203 do CPPT deixou passar.

A ora requerente insiste que deve atacar o acto processual administrativo consistente no despacho 
de reversão proferido em processo executivo fiscal através da impugnação (vide articulados 6 a 12 da 
presente reclamação) mas já lhe dissemos que não é assim.

A titulo meramente elucidativo deixa -se, ainda, esclarecido o seguinte:
Na impugnação ataca -se uma liquidação de um tributo. E, ultrapassados os prazo de impugnação 

se nada for feito essa liquidação fica assente na ordem jurídica. Tem o valor de sentença. Já nada pode 
ser feio para atacar a sua eventual ilegalidade.

Então das duas uma. Ou a administração fiscal deixa passar o tempo impondo -se a figura da pres-
crição, trave mestra do nosso ordenamento jurídico para defesa da certeza e segurança jurídicas.

Ou, executa os responsáveis pelo pagamento do tributo. Os originários (contribuintes pessoas 
colectivas ou singulares) ou os subsidiários (pessoas a que a lei atribui essa responsabilidade). A forma 
própria de desencadear a responsabilidade subsidiária é através do despacho de reversão verificados 
os respectivos pressupostos. Foi o que sucedeu no caso da ora reclamante. Mas a sua reacção por via 
de oposição devia ter ocorrido no prazo legal de 30 dias após a citação caso desejasse sindicar a even-
tual ilegalidade do despacho de reversão. Esta oposição tem fundamentos tipificados no artº 204º do 
CPPT. São aqueles que ali estão e não outros. O ataque ao despacho de reversão vem sendo integrado 
na alínea i) do n.º 1 do artº 204 do CPPT. Seja -nos permitido destacar o trecho do Ac. deste STA de 
25/06/2008 proferido no recurso 0123/08 assim sumariado:

I  - É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclamação pre-
vista no artº 276º do CPPT o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente 
o despacho que ordena a reversão, com fundamento no não exercício da gerência de facto ou de direito 
da sociedade originária devedora, na inexistência de culpa na insuficiência do património desta e não 
lhe ser imputável a falta de pagamento da obrigação tributária, fundamento este que se enquadra na 
alínea a) do n.º 1 do artº 204º do CPPT.

II  - Tendo o contribuinte utilizado o processo de impugnação, só é possível a convolação se a 
petição inicial tiver sido apresentada no prazo da oposição.

Ali se expende: “O processo de impugnação judicial e a oposição à execução fiscal têm campos 
de aplicação distintos.

O art. 97.º do C.P.P.T. indica os meios processuais judiciais tributários. Nele se indicam vários 
tipos de processo de impugnação, designadamente:

a) A impugnação da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais e os actos de autoliquidação, 
retenção na fonte e pagamento por conta;

b) A impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê origem à liquidação de qualquer 
tributo;

c) A impugnação do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributários;
d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da 

legalidade do acto de liquidação;
e) A impugnação do agravamento à colecta aplicado, nos casos previstos na lei, em virtude da 

apresentação de reclamação ou recurso sem qualquer fundamento razoável;
f) A impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais;
g) A impugnação das providências cautelares adoptadas pela administração.
Desta indicação pormenorizada dos tipos de processos de impugnação, conclui -se que a impug-

nação judicial é o meio processual adequado para impugnar actos do tipo dos aqui indicados.
O despacho que decide a reversão em processo de execução fiscal não se engloba em nenhuma 

destas alíneas, pelo que é de concluir que o processo de impugnação judicial não é o meio processual 
adequado para ser discutida contenciosamente a sua legalidade.

Por outro lado, sendo o despacho que decide a reversão proferido no âmbito de um processo de 
execução fiscal, o meio processual a utilizar para o impugnar será um dos que a lei prevê para os in-
teressados defenderem os seus interesses neste meio processual. Entre os meios processuais previstos 
no C.P.P.T. para os revertidos defenderem o seus interesses no processo de execução fiscal, há dois 
que seriam potencialmente aplicáveis: a reclamação prevista no art. 276.º do C.P.P.T., uma vez que 
se trata de uma decisão proferida pelo órgão da execução fiscal que afecta os direitos do revertido, e 
a oposição à execução fiscal, na medida em que, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, pode 
basear -se em «quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por do-
cumento, desde que não envolvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem 
representem interferência em matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o 
título», o que é manifestamente o caso quando está em causa apreciar se o acto que decide a reversão 
(não o de liquidação) é legal.
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Destes dois meios processuais, a oposição à execução fiscal é o único que assegura, em todos os 
casos, a defesa dos direitos do revertido, designadamente por não ter o regime -regra de subida diferida 
que está previsto para a reclamação, no art. 278.º do C.P.P.T., e possibilitar a suspensão do processo de 
execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia (arts. 212.º e 169.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 do mesmo 
Código).

Por isso, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para os revertidos impugnarem 
a legalidade do despacho que ordena a reversão.

(Neste sentido podem ver -se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo: 
 - de 24 -1 -2001, proferido no recurso n.º 25701;  - de 8 -2 -2001, proferido no recurso n.º 25758, e  - de 
24 -3 -2004, proferido no recurso n.º 1844/03.)

Se, eventualmente, os revertidos pretenderem também discutir a legalidade de um acto de liqui-
dação ou outro acto de um dos tipos indicados no art. 97.º como podendo ser objecto de processo de 
impugnação, poderão também deduzir impugnação.

Mas, cada um destes meios processuais terá de ser utilizado no âmbito do campo de aplicabilidade 
previsto na lei. (…)”

Aqui chegados é altura de afirmar -mos que a presente reforma de acórdão não tem razão de 
ser, nem merece ser atendida. Sendo certo que a alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º do CPC faculta às 
partes requerer o esclarecimento do acórdão quando este contenha obscuridades ou ambiguidades. No 
primeiro caso, o acórdão, ou parte dele, seria ininteligível; no segundo caso, apresentar -se -ia, total ou 
parcialmente, com um sentido duplo.

Ora, não é isso que sucede no caso em apreço, pois o que a recorrente aqui mais uma vez manifesta 
é a sua discordância com o teor da decisão proferida, (insistindo em atacar o despacho de reversão 
através de impugnação judicial) a qual é suficientemente clara e inteligível.

Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código de Pro-
cesso Civil, também é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha 
ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica 
dos factos, constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem 
necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado 
em consideração.

Como se refere no acórdão já supra citado do STA de 28/01/2009 tirado no recurso 0667/08, 
“A inovação é justificada no relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, nos termos 
seguintes:

Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendi-
mento de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça 
co -envolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em 
termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de 
julgamento, mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso 
acontecerá nos casos em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na 
qualificação jurídica, a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles 
em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e ine-
quivocamente, impliquem decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente 
por lapso manifesto.

E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitu-
cional, prevê -se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões 
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.

Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000  - recurso n.º 46.455, de 17 de 
Março de 1999  - recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.

E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (acórdão desta Secção 
do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).

Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo.

E o pedido de reforma do acórdão apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto 
do juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou 
quando dos documentos e outros elementos do processo se imponha decisão diversa da proferida por 
não terem sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz”.

Por tudo quanto ficou dito a pretensão da recorrente não pode proceder.
DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em indeferir quer 

a arguição de nulidades quer o pedido de reforma do acórdão.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 3 UCs.

Lisboa, 6 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Dulce Neto. 
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 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Processo n.º 133/12 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Zon TV Cabo Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. O Município de Lisboa, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de 
Lisboa, de 5 de Setembro de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida pela Zon TV Cabo 
Portugal, com os demais sinais nos autos, contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa dedu-
zida sobre as liquidações da taxa municipal de ocupação da via pública, relativa ao ano de 2009, no 
valor total de €373,724,4.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
I. Vem o presente recurso interposto da douta Sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 5 de 

Setembro de 2011, que julgou a impugnação judicial procedente por considerar que a partir da entrada 
em vigor da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
afasta a taxa municipal de ocupação da via pública, o que acarreta a ilegalidade dos actos de liquidação 
impugnados.

II. A douta Sentença recorrida alicerçou tal conclusão no entendimento de que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
se consente aos municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela Lei, não lhes sendo lícito taxá -las 
através da taxa municipal de ocupação da via pública impugnada, pois tal acto constituiria, atendendo 
ao facto gerador dos tributos, uma duplicação do tributo.

III. Considera a Recorrente que o Tribunal a quo incorre em vício de erro de direito na interpreta-
ção e aplicação das normas jurídicas, designadamente, da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, violando 
o disposto nos artigos 238º, n.º 4 e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa (CRP), bem 
como, o n.º 2, do artigo 4º da Lei Geral Tributária (LGT), o n.º 1, do artigo 15º, da Lei das Finanças 
Locais e a alínea b) do n.º 1, do artigo 6º, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, por concluir 
pela ilegalidade dos actos de liquidação da taxa de ocupação da via pública, com base na interpretação 
do artigo 106º e, consequentemente, considerar que é vedada, à Recorrente, a possibilidade de liquidar 
à Recorrida taxa distinta da Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

IV. O juízo proferido na douta Sentença recorrida não pode proceder no douto Acórdão que irá 
ser proferido por V. Exas.
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V. Na verdade, a actuação da Recorrente encontra -se devidamente legitimada e legalmente en-
quadrada, porquanto, respeita as normas legais e regulamentares vigentes, maxime, constitucionais, 
não padecendo, em consequência, os actos de liquidação de quaisquer vícios.

VI. Considera a Recorrente que é necessário ir mais longe e articular a Lei das Comunicações 
Electrónicas, com os poderes, atribuições e competências dos Municípios consagrados na Constituição 
da República Portuguesa e verbalizados na Lei das Finanças Locais e Regime Geral de Taxas das Au-
tarquias Locais, questão que não é sequer abordada na Sentença e conduz necessariamente a diversa 
interpretação da levada a efeito na douta Decisão de que se recorre.

VII. A concepção de organização do Estado reconhecida na nossa Lei Fundamental define as 
autarquias locais como pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam 
a prossecução de interesses próprios das populações respectivas, as quais têm património e finanças 
próprios, sendo que as receitas destas incluem obrigatoriamente as provenientes da gestão do seu 
património e as cobradas pela utilização dos seus serviços, podendo estas dispor de poderes tributá-
rios, nos casos e termos previstos na lei (cfr. artigo 238º da Constituição da Republica Portuguesa).

VIII. Com efeito, os municípios estão habilitados na gestão do património autárquico, a cobrar 
taxas por qualquer licença da sua competência, estando tais poderes, materializados na Lei das Fi-
nanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, determinado o n.º 1 do seu artigo 15º 
que os “Municípios podem cobrar taxas nos termos do regime geral das taxas das autarquias locais”.

IX. Nesta senda, define o artigo 3º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29.12, que aprovou o Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), vigente desde 1 de Janeiro de 2007, que as taxas das autar-
quias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público local, na utilização 
privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo 
jurídico ao comportamento dos particulares.

X. Incidindo objectivamente as taxas das autarquias locais, sobre utilidades prestadas aos parti-
culares ou geradas pela actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças e pela 
utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado das autarquias locais, vd alíneas b) 
e c), do n.º 1, do artigo 6º, do RGTAL.

XI. Uma das vertentes fundamentais da autonomia financeira das autarquias locais traduz -se exac-
tamente na possibilidade constitucional dos municípios poderem arrecadar e dispor de receitas próprias, 
como resulta do n.º 3, do artigo 238º, da CRP, traduzindo -se, no seu expoente máximo, no exercício dos 
poderes tributários, também estes, constitucionalmente cometidos (cfr. n.º 4, do artigo 238º, da CRP) 
e, todos, espelhados na Lei das Finanças Locais, designadamente, nos seus artigos 3ºe 11º.

XII. Atendendo ao princípio da especialidade, dispõe o n.º 1 do artigo 8º do RGTAL que as 
taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão deliberativo respectivo, 
competindo, nesta senda, à respectiva Assembleia Municipal estabelecer as taxas municipais e fixar os 
respectivos quantitativos sob proposta ou pedido da Câmara  - cfr. alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 53º 
da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

XIII. Os Regulamentos têm assegurado a sua constitucionalidade e legalidade, nos termos dos 
artigos 235º, 238º e 241º, todos da CRP, e da própria Lei das Finanças Locais e RGTAL.

IV. Desta forma, no uso das competências atribuídas e no que respeita à taxa de ocupação da via 
pública impugnada vigora o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública 
(RGMUOVP), aprovado pelo Edital n.º 101/91.

XV. Cujos montantes se encontram fixados anualmente na Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais para o ano financeiro de 2009, aprovada pela Deliberação n.º 02/AM/2009 (Deliberação 
n.º 1218/CM/08), publicada no Boletim Municipal n.º 777, de 8 de Janeiro de 2009.

XVI. Decorre do elenco normativo que antecede, a possibilidade de cobrança pelos Municípios 
de taxas pela ocupação do domínio público e privado municipal, em que se subjaz a taxa de ocupação 
da via pública impugnada.

XVII. A Recorrente no exercício do seu direito, pode, assim, taxar por licenciar o uso especial ou 
uso privativo da coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta.

XVIII. Existe assim, na relação entre a Recorrente e Recorrida, uma contraprestação inequívoca, 
com carácter de bilateralidade, em benefício exclusivo desta última, que retira vantagens, em proveito 
próprio, da ocupação do domínio público municipal.

XIX. Nem por via da Lei, nem Decreto -Lei autorizado, poderia o Estado isentar estas empresas 
das taxas municipais devidas, ou restringir o seu âmbito à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, sob 
pena de violação clara e grave do princípio da autonomia financeira das autarquias locais e do princípio 
de que as receitas provenientes da gestão do património autárquico são receitas autárquicas.

XX. A interpretação do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal a quo não é con-
sentânea com os normativos constitucionais, coagindo os poderes tributários e regulamentares das 
autarquias locais, estatuídos nos artigos 238º e 241º, ambos, da CRP, pilares da autonomia destas em 
face do poder central, e da sua consagração enquanto elemento essencial da organização democrática 
do Estado (cfr. 235º da CRP).
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XXI. Acresce que, tão pouco, se retira do artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas e desta 
própria, a interpretação que mereceu acolhimento no juízo do Tribunal a quo, pois nem as antecedentes 
Directivas que a alicerçaram, nem a própria letra da lei, desconsideram a possibilidade de cobrança de 
taxas municipais, que não a Taxa Municipal de Direito de Passagem.

XXII. Em matéria de direito comunitário, a douta Sentença recorrida limita -se a referir as directivas 
comunitárias invocadas pela Recorrida, sem que contudo explicite a razão pela qual se consideram ile-
gais os actos de liquidação da taxa de ocupação da via pública impugnados, em virtude da transposição 
para a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

XXIII. Na verdade, não se extrai das directivas comunitárias a proibição para os Municípios 
de cobrarem taxas pela ocupação do domínio público municipal ou, outrossim, a violação do direito 
comunitário pela liquidação das mesmas.

XXIV. A Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, 
concernente à autorização e redes e serviços de comunicações electrónicas (Directiva Autorização), prevê 
no seu artigo 13º, sob a epígrafe “Taxas aplicáveis aos direitos de utilização e direitos de instalação de 
recursos” que os Estados -Membros podem autorizar a autoridade competente a impor taxas sobre os 
direitos de utilização das radiofrequências, ou números directos de instalação de recursos em proprie-
dade pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a utilização óptima desses recursos. 
Os Estados -Membros garantirão que tais taxas sejam objectivamente justificadas, transparentes, não 
discriminatórias e proporcionais relativamente ao fim a que se destinam e terão em conta os objectivos 
do artigo 80º da Directiva 2002/21 ICE (Directiva -Quadro).

XXV. Por sua vez, a Directiva 2002/21/CE (Directiva -Quadro) do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 7 de Março de 2002, veio estabelecer um quadro regulamentar comum para as redes e serviços 
de comunicações electrónicas, definindo os objectivos de política geral e princípio de regulamentação 
cometidos às autoridades reguladoras de cada Estado -Membro, referindo -se no seu artigo 11º, aos 
direitos de passagem, disciplinado os princípios e garantias a que deverão submeter -se.

XXVI. O legislador português, quando transpôs para o ordenamento jurídico português as mencio-
nadas Directivas, legislou a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, decorrendo 
desta o direito, consagrado na alínea b) do n.º 1 do artigo 24º, sob a epígrafe “Direitos de passagem”, 
de as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas utilizarem o domínio 
público em condições de igualdade para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessário à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos, devendo as autoridades com jurisdição sobre 
o espaço público elaborar e publicitar procedimentos transparentes, céleres e não discriminatórios no 
que respeita ao exercício do direito de utilização do domínio público.

XXVII. Disciplina -se no artigo 106º da mesma Lei, a Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem, 
devendo esta, sob a mesma égide, observar as condições de igualdade, transparência e os princípios 
referidos na Directiva -Quadro.

XXVIII. Todavia, ao contrário do entendimento espelhado na douta Sentença recorrida, não se 
prevê, quer no próprio artigo 106º, quer em qualquer outro artigo da mesma Lei, que a estatuição da taxa 
pelos direitos de passagem exclua a possibilidade de cobrança de quaisquer outras taxas municipais, 
designadamente, do pagamento das taxas devidas pela ocupação domínio público e privado municipal.

XXIX. O n.º 4 do artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas preceitua que “o Estado 
e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, passagem ou 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua actividade, à 
superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas”.

XXX. Em primeiro lugar, o Município de Lisboa não está impossibilitado de liquidar e cobrar 
taxas pela ocupação da via pública uma vez que tal norma legal apenas respeita ao domínio privado e 
público do Estado e das Regiões Autónomas.

XXXI. Com efeito, o Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio referido pelo Tribunal a quo não 
é aplicável à situação objecto dos presentes autos, em virtude de as taxas ora controvertidas serem de 
carácter anual e não fraccionáveis, anteriores à sua entrada em vigor.

XXXII. Ao que acresce, o facto de no artigo 127º da Lei n.º 5/2004, sob a epígrafe “Norma revo-
gatória” onde estão elencados os diplomas revogados por esta lei, não existir qualquer referência nem à 
revogação dos diplomas regulamentares supracitados, nem à necessidade da sua adequação nesta matéria.

XXXIII. Sendo certo que, com o advento da actual Lei das Finanças Locais e RGTAL, diplomas 
posteriores à Lei das Comunicações Electrónicas, peremptoriamente se disciplina a possibilidade legal 
dos municípios cobrarem taxas pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado municipal, 
cfr., respectivamente, artigos 15º e 6, n.” 1, alíneas b) e c), não tendo o legislador procedido a qualquer 
alteração do regime a que se encontra submetido a ocupação do domínio público municipal.

XXXIV. Nem tão pouco, houve qualquer reafectação de bens do domínio público ou privado 
municipal. Assim, o subsolo e solo mantêm -se do domínio público do Município de Lisboa, como, do 
mesmo modo, continua encargo do Município de Lisboa a gestão, manutenção e conservação do do-
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mínio e vias publicas municipais, mesmo em matéria de telecomunicações, o que não é salvaguardado 
ou custeado na interpretação do Tribunal a quo.

XXXV. Ao contrário do que afirma a Sentença Recorrida, inexiste coincidência no âmbito de 
aplicação dos diplomas em causa, por consequência, não são incompatíveis; logo a existência de um 
não determina o afastamento dos outros.

XXXVI. Entende a Recorrente que o legislador, aquando da Lei das Comunicações Electrónicas, 
consagrou a possibilidade de cobrança da TMDP, sem que com isso fosse afectada a liquidação das 
taxas de ocupação e/ou utilização do domínio público municipal solo ou subsolo impugnada.

XXXVII. Efectivamente, a TMDP visa taxar realidade tributária diferente da subjacente à taxa 
de ocupação impugnada.

XXXVIII. Com o advento da TMDP, permitiu -se aos Municípios a cobrança desta taxa, como 
contrapartida dos direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais.

XXXIX. O que se pretendeu cobrar com a TMDP, não foi o direito à ocupação do solo público, e 
a correspondente autorização por parte da entidade municipal competente, mas sim tributar a faculdade 
concedida pelos Municípios que permite às empresas, onde se insere a Recorrida, prestar o serviço 
contratado com o cliente final.

XL. A contra prestação na TMDP consiste, assim, na utilização, pelos clientes finais, dos equipa-
mentos fornecidos pela operadora, equipamentos estes que possibilitam aos mesmos consumir o ser-
viço de comunicação electrónica que lhes é prestado pela operadora através da utilização dos recursos 
instalados no domínio público.

XLI. Com efeito, só assim se justifica que na TMDP o sujeito passivo seja o cliente final dos 
serviços de comunicações electrónicas, o qual se encontra vinculado ao respectivo pagamento, e isto 
em ordem ao melhor serviço possível, cfr. n.ºs 2 e 3, do artigo 106º e n.º 1, alínea c), n.º 2 alínea a) e 
n.º 4 do artigo 5º, ambos, da Lei n.º 5/2004.

XLII. A própria Directiva n.º 2002/21 ICE, no Considerando 4, determina como objectivo da sua 
criação facultar aos cidadãos o direito ao acesso a infra -estruturas e serviços de baixo preço e de grande 
qualidade e a uma vasta gama de serviços.

XLIII. Enquanto na TMDP o sujeito passivo é o cliente final dos serviços fornecidos pela em-
presa aqui Recorrida; na taxa de ocupação da via pública já é a Recorrente o sujeito passivo da mesma.

XLIV. Do mesmo modo, no que tange à base de incidência, na TMDP aquela respeita ao valor da 
facturação, enquanto que na taxa de ocupação da via pública se refere à área de ocupação.

XLV. Nestes termos, a tributação da RMDP não incide sobre a mesma realidade tributária da taxa 
de ocupação da via publica, sendo distintos quer os seus sujeitos passivos, quer correspectiva incidên-
cia, que assenta em factos tributários distintos: naquela na utilização pelos consumidores finais dos 
serviços fornecidos pela operadora, nesta pela utilização no domínio publico municipal pela própria 
operadora.

XLVI. A actividade da Recorrida implica ocupação do domínio público municipal, enquadrando -se 
no âmbito de incidência do RGMUOVP, condicionando a ocupação, a prévio licenciamento municipal 
e ao correspondente pagamento de taxas.  - vide arts. 6º e 9º e seguintes e 35º todos do RGMUOVP.

XLVII. Assim sendo, verificando -se o facto tributário, dado que a taxa impugnada constitui 
contrapartida devida pelo particular, em virtude do licenciamento do uso privativo, que efectua, do 
domínio público municipal, inexistindo qualquer disposição que afaste a incidência dos tributos ora 
controvertidos, a Recorrente procedeu a correspectiva liquidação, nos termos do disposto nos nºs 1 e 
2, do art. 36º, da LGT.

XLVIII. A Recorrida quando utiliza o solo ou subsolo municipal actua tal como qualquer outro 
utilizador comum, ou seja mediante o pagamento de uma taxa, a qual constitui a contrapartida para o 
município decorrente de tal ocupação/utilização.

XLIX. Ao invés do uso comum do domínio público cuja regra é a da gratuidade, o uso privativo 
obedece à da onerosidade, recaindo sobre o utente privativo a obrigação de pagar uma taxa à adminis-
tração, como contrapartida do direito de utilização do domínio público.

L. A utilização do domínio público por particulares  - uso privativo _ depende do consentimento 
prestado por parte da administração através da concessão de uma licença, a qual permite a satisfação 
de necessidades colectivas concretas.

LI. O tributo em causa resulta da utilização individualizável do domínio público  - via pública  -, 
estando, desta forma, preenchida a essência do conceito de taxa, vertido no artigo 4º da LGT e ainda 
das normas do RGTAL.

LII. Assim sendo, está sujeita a Recorrida ao pagamento da taxa devida pela ocupação do domínio 
público municipal, uma vez que a mesma prossegue uma actividade de natureza comercial visando a 
obtenção de lucros, e no exercício da sua actividade utiliza o domínio público, fazendo -a em condições 
distintas de qualquer utilizador comum.
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LIII. Não se verifica, pois, ao contrário do entendimento da Sentença de que se recorre, qualquer 
situação de dupla tributação entre a TMDP e a taxa de ocupação da via pública impugnada.

LIV. A liquidação da taxa de ocupação da via pública não viola, ao contrário do sufragado pela 
Recorrida, os princípios da equivalência, proporcionalidade e igualdade tributária.

LV. Do mesmo modo, não são discriminatórias, pois aplicam -se a todas as empresas de redes que 
não estejam isentas destas taxas por força de normativo expresso nesse sentido.

LVI. A douta Sentença recorrida ao concluir pela existência de dupla tributação, entendendo que a 
taxa de ocupação da via pública viola as regras conformadoras da TMDP, nomeadamente o artigo 1060 
da Lei n.º 512004, faz uma errada interpretação da norma jurídica, reportando os requisitos inerentes 
à TMDP à taxa de ocupação da via pública.

LVII. Esta interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes, 
pois a TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação da via pública, sendo reguladas 
por diferentes diplomas legais e regulamentares.

LVIII. Tratam -se, insiste a Recorrente, de duas realidades tributárias diferentes e com uma inci-
dência subjectiva diferente.

LIX. Do mesmo modo, assevera -se, a interpretação do Tribunal a quo desconsidera os princípios 
constitucionais que alicerçam a autonomia financeira, regulamentar e tributária do Município de Lis-
boa, ora Recorrente.

LX. Por estes motivos e pelos demais de Direito, deverá o Tribunal ad quem julgar procedente 
o presente Recurso, revogando a Sentença recorrida e mantendo -se o acto de liquidação impugnado, 
assim se fixando a mais sábia jurisprudência, como é apanágio desse Douto Tribunal

1.2. Nas contra -alegações, a recorrida conclui o seguinte:
I. O presente recurso foi interposto pelo MUNICÍPIO DE LISBOA da sentença proferida no 

âmbito do processo de Impugnação n.” 1367/09.0BELRS do Tribunal Tributário de Lisboa em que a 
Recorrida impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública emi-
tidos pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, com referência ao ano de 20097, no valor total de € 373.724,45 
e, bem assim, a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa deduzida contra aqueles actos 
de liquidação.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela ora 
RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
(TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.

III. Sustenta, a Recorrente a não existir qualquer dupla tributação, dado que a TMDP e a Taxa 
Municipal de Ocupação da Via Pública, têm naturezas diferentes, e incidem, por sua vez, em situações 
diversas, “sendo distintos quer os seus sujeitos passivos, quer a correspectiva incidência que assenta 
em factos tributários distintos: naquela na utilização pelos consumidores finais dos serviços fornecidos 
pela operadora, nesta pela utilização no domínio público municipal pela própria operadora” (cf. página 
15 das alegações de recurso da Recorrente).

IV. Neste contexto, perfilha ainda a RECORRENTE, nas suas alegações de recurso, o enten-
dimento segundo qual a TMDP é uma taxa que tem por fundamento legal a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações, enquanto a 
Taxa de Ocupação da Via Pública tem por fundamento o Regulamento das Taxas e Outras Receitas do 
Município, que por sua vez se legitima na Lei das Finanças Locais.

V. Sucede, porém, que o âmbito de aplicação subjectivo da Lei das Finanças Locais é mais amplo 
do que da Lei das Comunicações Electrónicas, pois, enquanto esta apenas se aplica às empresas autori-
zadas a oferecer redes públicas de comunicações, a Lei das Finanças Locais é aplicável a um conjunto 
mais amplo de empresas. No entanto, verifica -se que existe nas duas leis uma sobreposição, ainda que 
parcial, quanto ao seu âmbito de aplicação subjectivo, ou seja, ambas as leis são aplicáveis às empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

VI. Com efeito, resulta do disposto no artigo 106.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a 
proibição da cobrança de Taxas de Ocupação da Via Pública que visem tributar a utilização desta por 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, através 
da implantação, passagem ou atravessamento necessários à instalação dos seus sistemas, equipamen-
tos e demais recursos, decretando em consequência a anulação dos actos impugnados. Nessa medida, 
como Lei especial, a Lei das Comunicações Electrónicas, determina, nestes casos, o afastamento da 
Lei Geral, a Lei das Finanças Locais.

VII. Acresce, porém, que, contrariamente ao que parece ser o entendimento da RECORRENTE, 
a Lei das Comunicações Electrónicas em nada colide com a autonomia financeira dos Municípios para 
gerir o seu património, apenas proíbe que seja cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em virtude da instalação dos 
sistemas, equipamentos e demais recursos que impliquem a utilização do domínio público municipal 
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e que tenham como contrapartida a utilização desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente 
a mesma realidade.

VIII. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização  - a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro  - a Directiva 2002/21/CE, que visam, para 
além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de comunica-
ções de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a harmonização 
e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de comunicações 
electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 
2002/20/CE).

IX. De acordo com o disposto no artigo 11º da directiva -quadro, os “direitos de passagem” 
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunica-
ções de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos 
Estados -Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas 
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e 
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades),

X. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13º da directiva autorização são as úni-
cas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, 
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um 
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, 
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n. o 1 do 
artigo 46, o do Tratado (:,)”.

XI. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode ser 
imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de direitos 
de passagem.

XII. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.0 sob a epígrafe “Direitos 
de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igualdade, para 
a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos sistemas e 
equipamentos,

XIII. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a TMDP em contrapartida dos “direitos e encargos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro).

XIV. Com a entrada em vigor da TMDP, foram tacitamente revogadas as disposições dos regula-
mentos camarários que, em conformidade com o estabelecido na Lei das Finanças Locais e no Regime 
Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a mesma 
realidade tributada pela TMDP.

XV. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas 
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação objecto do presente recurso, nessa medida, ilegais.

XVI. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

XVII. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela 
ora RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação 
impugnados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a am-
pliação do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 684.0 -A, n.º 1 do Código de 
Processo Civil, aplicado ex vi do artigo 2.º, alínea e) do Código do Procedimento e Processo Tributário e 
artigo 2.º, alínea d), da Lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados em primeira 
instância e que quer, agora, a título subsidiário, ver apreciados.

XVIII. Assim, sem prejuízo do exposto, os actos de liquidação contestados são, ainda, ilegais, 
devendo ser anulados em conformidade, uma vez que no procedimento de liquidação não foram res-
peitados os mais elementares direitos e garantias da RECORRIDA.
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XIX. Com efeito se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma forma 
de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi, nos termos 
do artigo 13.0 da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja, do ponto 
de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para além do mais, 
ter em conta os objectivos do artigo 8.0 da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), e encontrar -se 
limitada ao montante de 0,25%, sobre o valor de cada factura, o que manifestamente não se verifica 
em face do teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação impugnados 
são também por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.

XX. Dos ofícios através dos quais a RECORRENTE procurou promover a notificação à RECOR-
RIDA dos actos de liquidação impugnados, não resulta a necessária fundamentação de direito, uma vez 
que em momento algum são identificadas as concretas normas legais ou regulamentares aplicáveis.

XXI. Não se pode deixar de sublinhar quanto à falta de fundamentação dos actos impugnados, 
no que em concreto aos actos de liquidação subjacente à Relação Valorizada n.º 700000038607, no 
valor de € 74 228,83, respeita (cf. Doc. 6, junto com a petição de impugnação), que não foi possível 
à RECORRIDA aperceber -se, dada a insuficiente fundamentação, que a mesma respeita ou respeitará 
(em parte) também, como resulta do artigo 14º da Contestação, a taxa de publicidade e não a taxa de 
ocupação da via pública, tendo assim sido coarctados os seus direitos de defesa, na medida em que 
não lhe foi possível avançar, em sede de reclamação e posteriormente de impugnação, vícios próprios 
dos actos de liquidação da taxa de publicidade, para além dos vícios formais, como o vício de falta de 
fundamentação.

XXII. Deste modo, os actos tributários de liquidação das taxas, do ano de 2009, ora em crise estão 
inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e consequente violação dos artigos 77º, n.º 1, 
da Lei Geral Tributária e 125º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo, devendo ser anulados 
em conformidade (cf. artigo 135.º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

XXIII. Mas mais, os actos de liquidação impugnados não se mostram assinados, nem identifi-
cam o seu autor, o que determina a sua inexistência jurídica, com as necessárias consequências legais 
(cf artigo 123.º do Código do Procedimento Administrativo).

XXIV. Acresce que, ora RECORRIDA não foi notificada para exercer o seu direito de participa-
ção na formação da decisão em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação contestados, 
pelo que também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aplicado ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser anulados em conformidade.

XXV. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do 
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar origem, os 
actos de liquidação contestados, são manifestamente ilegais, devendo ser anuladas em conformidade.

1.3 O Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
2. A sentença recorrida deu como assentes os seguintes factos:
1. A actividade da impugnante desenvolve -se na área da distribuição de televisão por cabo, satélite 

ou qualquer outra plataforma (cfr. artº 1º da p.i.);
2. No âmbito do desenvolvimento da sua actividade, a impugnante procedeu à instalação de 

armários técnicos em diversas artérias urbanas da cidade de Lisboa (cfr. artº 2º da p.i e liquidações, a 
fls. 42 a 104 dos autos);

3. A impugnante foi notificada das liquidações para proceder ao pagamento da taxa municipal de 
ocupação da via pública, relativa ao ano de 2009, no valor total de 373.724,45 € (cfr. artº 3º da p.i. e 
liquidações, a fls. 42 a 104 dos autos);

4. Da notificação das liquidações supra referidas deduziu a impugnante reclamação graciosa em 
31/03/2009 (cfr. artº 4º da p.i. e carimbo aposto a fls. 1 do processo instrutor n.º 8853/09, apenso por linha);

5. Tendo ocorrido indeferimento tácito da reclamação graciosa deduzida, apresentou a impugnante 
a presente impugnação judicial, entrada no Tribunal em 15/07/2009 (cfr. artigos 5º a 7º da p.i., carimbo 
aposto no topo direito de fls. 2 dos autos; e 3º parágrafo do art. 14º da contestação, a fls. 259 dos autos);

6. Em 18/08/2009 foi a impugnante notificada para exercer o direito de audição prévia no âmbito 
da reclamação graciosa deduzida, direito que exerceu (cfr. art. 14º da contestação; despacho inserto na 
Informação n” 320IDMF/DAJAF/DAT/09, de 13/08/2009, notificação, e requerimento subsequente da 
impugnante, a fls... do processo instrutor n.º 8853/09, apenso por linha).

3. A Zon TV Cabo, recorrida neste recurso, impugnou a liquidação da taxa municipal de ocupação 
da via pública com base nas seguintes ilegalidades: (i) as disposições regulamentares em que se basearam 
as liquidações foram tacitamente revogadas com a entrada em vigor da taxa municipal do direito de 
passagem (TMDP); (ii) as liquidações são ilegais, por violação do art. 13º da Directiva  - Autorização, 
transposta para o direito nacional pela Lei n.º 5/2004, de 10/02; (iii) as liquidações sofrem de vício de 
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falta de fundamentação, por omissão de identificação das concretas disposições regulamentares em 
que os actos se baseiam; (iv) as liquidações sofrem de vício de omissão de menções obrigatórias, por 
falta de assinatura e de identificação do autor; (v) as liquidações foram tomadas sem prévia audição 
da impugnante.

A sentença recorrida julgou a impugnação procedente com fundamento na primeira daquelas 
ilegalidades, que conheceu prioritariamente, por proporcionar maior estabilidade e eficácia à tutela dos 
interesses ofendidos (cfr. alínea a) do n.º 2 do art. 124º do CPPT), julgando prejudicada a apreciação 
das demais ilegalidades.

O julgamento efectuado sustentou -se na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual, a partir 
da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pelo Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, apenas se consente aos municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização 
do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes 
de comunicações através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) prevista naquela Lei, 
não lhes sendo lícito taxá -la através da taxa municipal de ocupação da via pública impugnada, pois tal 
acto constituía, atendendo ao facto gerador, uma duplicação do tributo.

E, apesar da argumentação da recorrente, não se vê que tenha havia qualquer erro de direito na 
interpretação e aplicação das normas jurídicas em causa, nomeadamente, do art. 106º da Lei n.º 5/2004, 
dos artigos 238º. n.º 4 e 241º da CRP, do n.º 2 do art. 4º da LGT, do n.º 1 do art. 15º da Lei das Finanças 
Locais, e da alínea b) do n.º 1 do art. 6º do Regime Geral de Taxas das Autarquias Locais.

Pode dizer -se que nesta matéria há já uma jurisprudência consolidada, unânime e uniforme, no 
sentido de que, seguindo o sumário do mais recente acórdão do STA, de 2/12/2012, proferido no recurso 
n.º 0693/11: (i) “a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes 
da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de 
estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza; (ii) e “consequentemente, é ilegal a liquidação 
de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação 
específica consiste na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo”; (iii) “A dupla tributação é, em geral, admitida, em 
matéria de impostos, quando o mesmo facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência 
objectiva, mas não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, pois 
sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício”.

Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é caso 
para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite nos 
arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme do direito.

Assim sendo, explicita -se no referido acórdão n.º 0693/11, o seguinte:
«Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) o seguinte:
«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 

óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 
passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua acti-
vidade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas.
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Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no art. 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa 
devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009, 
recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito de «equipamentos e demais recur-
sos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público» 
adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário. Trata -se de 
situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse objecto de incidência 
de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 
de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas. Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação 
de bens de domínio público é de excluir a admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a 
contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício 
 - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que 
visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com 
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e uti-
lização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da cons-
trução, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo 
artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público 
e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofere-
çam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Su-
premo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista 
naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natu-
reza – ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, 
de 30.11.2010, recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, e de 
01.06.2011, recurso 179/11, todos in www.dgsi.pt.
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Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Daí que se conclua que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao 
público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito 
taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindi-
cada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público 
municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, 
pois sendo as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo 
pagamento pelo mesmo benefício.

A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso».

Nas contra -alegações, a recorrida solicitou, a titulo subsidiário, a ampliação do objecto do recurso, 
faculdade prevista no n.º 1 do art. 684 -A, CPC, que não visa substituir a necessidade de interposição 
de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por parte daqueles que se julguem prejudicados 
com uma decisão de um tribunal, mas apenas permitir ao recorrido a reabertura da discussão sobre 
determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados na acção e julgados improcedentes ou 
prejudicados pela solução dado ao caso (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.9.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso 98B1051, entre muitos outros).

No caso dos autos, julgando -se improcedente o recurso, continua a ficar prejudicado o conheci-
mento das questões suscitadas no pedido de ampliação do objecto do recurso.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Dois recursos. Extinção da instância. Incompetência em razão 
da hierarquia.

Sumário:

 I — Sendo revogada por acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional a sentença 
na parte recorrida, fica sem objecto, a determinar a extinção da instância (cfr. ar-
tigo 287.º, alínea e), do CPC), o recurso dessa mesma parte da sentença que, 
interposto para o Tribunal Central Administrativo Sul, foi por este remetido a este 
Supremo Tribunal Administrativo na sequência da decisão sobre a competência 
em razão da hierarquia.

 II — A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a in-
competência absoluta do tribunal, constituindo uma questão que o tribunal deve 
conhecer, oficiosamente ou mediante arguição, com prioridade sobre qualquer 
outra, até ao trânsito em julgado da decisão final, devendo ainda o tribunal, na 
decisão que declare a incompetência, indicar o tribunal que considera competente 
(cf. artigos 16.º, n.os 1 e 2, 18.º, n.º 3, do CPPT e 13.º do CPTA).

 III — Em regra, a competência em razão da hierarquia para conhecer recurso jurisdi-
cional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe aos tribunais cen-
trais administrativos, dado que o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza 
dessa competência quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de 
direito (artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF, no artigo 280.º, n.º 1, 
do CPPT).
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 IV — Quando nas conclusões de recurso se discorda da apreciação da prova feita na 
sentença recorrida, se discorda das ilações de facto retiradas dos factos dados 
como provados e se invocam factos que não foram dados como assentes pela 
decisão recorrida e dos quais se pretendem extrair consequências jurídicas, é de 
considerar que o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria de direito.

Processo n.º 157/10 -30.
Recorrentes: Manuel José Viegas das Candeias e outros.
Recorridos: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Manuel José Viegas das Candeias (adiante Oponente) deduziu oposição a uma execução fiscal 

que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas e coimas aplicadas em processo de contra -ordenação fiscal, reverteu contra ele por ter 
sido considerado pelo órgão de execução fiscal como responsável subsidiário pelas dívidas exequendas.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé julgou a oposição procedente, no que 
respeita às dívidas provenientes de coimas, e improcedente, quanto às demais dívidas.

Isto, em síntese, porque considerou,
quanto às dívidas provenientes de impostos, após distinguir o regime do ónus da prova da culpa 

relativamente às dívidas que deveriam ter sido pagas no período de gerência do Oponente daquelas que 
apenas se constituíram nesse período, que ficou demonstrada a culpa do Oponente pela insuficiência do 
património da sociedade originária devedora para responder por todas as dívidas exequendas, motivo 
por que responde subsidiariamente por elas;

quanto às dívidas provenientes de coimas, que se verifica a inconstitucionalidade do art. 8.º do 
Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), por violação do princípio da intransmissibilidade das 
penas consagrado no art. 30.º da Constituição da República (CRP).

1.3 Dessa sentença foram interpostos três recursos: um, pelo Oponente, para este Supremo Tribunal 
Administrativo (cfr. fls. 291); outro, pela Fazenda Pública, para o Tribunal Central Administrativo Sul 
(cfr. fls. 293); o terceiro, pelo Ministério Público, para o Tribunal Constitucional (cfr. fls. 292).

Os recursos foram admitidos, para subirem imediatamente, nos próprios autos e com efeito sus-
pensivo.

1.4 O Oponente apresentou alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1. Porque a execução foi instaurada em data posterior à destituição do oponente como gerente 

da primitiva devedora;
2. Porque o período legal de pagamento da dívida exequenda é posterior a essa destituição;
3. Porque a AF juntou aos autos que a facturação é posterior à destituição do Oponente gerou a 

liquidação de IVA no montante de € 42.0160,52;
4. Porque esse valor de IVA, ponderando a taxa de 19% em vigor no ano a que se reporta (2003) 

é demonstrativo de uma facturação de € 262.896,22, ou seja, mais do dobro daquilo que é exigido ao 
ora Oponente;

5. Para além do crédito de IVA no montante de € 51.782,96
6. Porque da fundamentação não consta que os documentos juntos com as alegações tenham sido 

ponderados
 - a matéria de facto dada como provada é insuficiente, devendo ser ampliada no sentido de que 

após a destituição do Oponente a Impercol facturou, pelo menos, o montante de € 262.896,22;
7. Porque nos termos do disposto no n.º 1 a) da Lei Geral Tributária, a reversão pressupõe que 

seja efectuada a prova da culpa do gerente pela verificada insuficiência patrimonial;
8. Porque essa culpa não se presume e o ónus respectivo impende sobre a Administração Tributária;
9. Porque a Administração Tributária não fez prova dessa mesma culpa, pelo contrário;
10. Porque o oponente fez prova que a sociedade à data da destituição tinha património suficiente 

para esse mesmo pagamento, seja por crédito de Iva, seja pelos equipamentos que deixou na sociedade 
e que a nova gerência transferiu para uma nova empresa que constituiu e que ainda alienou o desbarato 
um terreno;

11. Porque as certidões de dívida juntas aos autos evidenciam que posteriormente a essa destitui-
ção, a sociedade facturou valores bem superiores à dívida exequenda e, não obstante, a nova gerência 
não os aplicou no pagamento da dívida exequenda

12. Nova gerência que não renovou o alvará e que transferiu para uma outra sociedade com o 
mesmo objecto social para a qual transferiu a totalidade dos activos da devedora Impercol Lda.,

13. Fundamento bastante até para que seja equacionada a descaracterização da personalidade 
jurídica das referidas empresas,
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14. Porque o Tribunal nem sequer ponderou os factos que deu como provados que bem evidenciam 
que a nova gerência transferiu para a Copt todo o património da Impercol Lda., parte através da factura 
n.º 569 e, o restante, através da venda a um familiar de um terreno, por valor simbólico e o remanescente 
do imobilizado, ou seja os equipamentos necessários à actividade de construção, através das facturas 
que a AF, por cruzamento de informação, logrou apurar e que constam do documento n.º 8 junto com 
a Oposição e que a AF tempestivamente não impugnou e,

15. A Conclusão da Douta Sentença em crise nem sequer ponderou a circunstância de no Relatório 
se ter evidenciado que parte das dívidas reclamadas se reportarem a período posterior ao da Exoneração 
do Oponente como gerente da Impercol Lda.

 - Demonstrado que foi que o não pagamento da dívida exequenda não é imputável ao oponente 
mas sim à nova gerência que expurgou a primitiva devedora do seu património, transferindo para uma 
nova sociedade os equipamentos aptos ao prosseguimento da mesma actividade estatutária, alienado a 
familiares e ao desbarato de um terreno que a devedora possuía e não renovando o alvará daquela;

Demonstrado ficou que a Douta Sentença em crise nem sequer ponderou em sede de conclusão 
as dívidas constituídas em momento posterior ao da destituição do Oponente, o que, salvo o devido 
respeito, constitui erro mais que notório.

A Douta Sentença em crise viola, assim, ostensivamente, o disposto nos arts. 264.º, n.ºs 2 e 3, 
e 659.º, n.º 3, do CPC, 368.º, 374.º e 376.º, Cód. Civil e art. 24.º, n.º 1, a), da LGT, pelo que deve ser 
revogada».

1.5 A Fazenda Pública apresentou alegações, que resumiu no seguinte quadro conclusivo:
«a) A douta sentença violou o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 8.º do RGIT quando 

julgou inconstitucional aquela norma legal, por a mesma violar o princípio da intransmissibilidade das 
penas e o princípio da presunção de inocência do arguido (Vide art.ºs 30.º e 32.º da CRP), na esteira 
do entendimento proferido em alguns Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de 2008/13/12, 
proc. n.º 01053/07 e de 2008/02/27, proc. n.º 01057/07;

b) Submetida obrigatoriamente a análise o Tribunal Constitucional, declaração de inconstitucionali-
dade das alíneas a) e b) do art.º 8.º do RGIT, emitida pelo Supremo Tribunal Administrativo, caiu por terra;

c) Já que o entendimento do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 129/2009, de 12 de Março 
(Proc. n.º 649/08, 3.ª Secção) foi no sentido dos gerentes e administradores das sociedades serem 
responsáveis civilmente pelo não pagamento das coimas fiscais imputadas a estas sociedades e que 
para eles foram revertidas. Responsabilidade que decorre da ilicitude e culpa que os administradores 
ou gerentes tem na insuficiência patrimonial da sociedade e a consequente falta de capital para pagar 
tais coimas;

d) O Tribunal Constitucional considera que não existe qualquer transmissibilidade penal ou contra-
-ordenacional, mas antes a imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo 
que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, 
para a Administração Tributária, na não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa 
ou coima devida. E, que a responsabilidade subsidiária, nestes casos, não resulta do facto típico que é 
caracterizado como infracção contra -ordenacional, mas num facto autónomo, decorrente de uma acção 
ou omissão do gerentes e administradores que criaram um dano à Administração Tributária. É esse 
facto, de carácter ilícito, imputável ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever de indemnizar, 
e que, como tal, origina a responsabilidade civil;

e) Ainda que se aceite que o princípio da presunção da inocência do arguido também tem aplicação 
no âmbito dos processos de contra -ordenação, o certo é que no caso sub judice, não se trata de u impu-
tação a terceiro de uma infracção contra -ordenacional relativamente à qual não possui possibilidade d 
defesa mas sim dum mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo 
que não se confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da coima;

f) Além disso, a Administração Tributária cumpriu o ónus que sobre ela recaía de provar que foi 
por culpa do oponente que o património societário se tornou insuficiente para a satisfação dos créditos 
fiscais (ide factos constantes do probatório que conduzem à conclusão segura que insuficiência do 
património societário resultou da deficiente gestão do oponente, ora recorrido);

g) Daqui resulta que, não se deve manter a inconstitucionalidade das als. a) e b) do n.º 1 do art.º 8.º 
do RGIT sufragada pelo Supremo Tribunal Administrativo, e reiterada pelo Mm.º Juiz [do Tribunal] “a 
quo” na sentença recorrida, antes sendo de entender julgar como não inconstitucionais as citadas normas, 
concedendo provimento ao presente recurso e ordenando a anulação da sentença em conformidade com 
o juízo de constitucionalidade formulado pelo Tribunal Constitucional (Cfr. Ac. do TC n.º 129/2009, 
de 12 de Março, proc. n.º 649/08, 3.ª Secção)».

1.6 O Oponente contra alegou o recurso interposto pela Fazenda Pública,
«1 - Porque nos termos do plasmado no art. 70.º da CRP ao Tribunal Constitucional apenas cumpre 

aferir da constitucionalidade das normas aplicadas ou recusadas pelos demais Tribunais;
 - O mesmo não conhece das eventuais ofensas das Decisões aos princípios constitucionais;



1810

2 - Porque a norma do art. 8.º, abstractamente, não colide com o princípio constante do art. 30.º 
n. 3 da CRP, que proíbe a transmissibilidade das penas,

 - Pois que a sanção, verificada a previsão constante do indicado normativo, apenas é imposta ao 
gerente que delapidou o património da executada ou afectou a fim diverso os meios por esta libertos, 
agindo, assim, com culpa sendo, por isso, responsável por esse pagamento

3 - Porque o art. 8.º do RGIT, abstractamente, não colide com o princípio que afasta a indefesa, 
ou da presunção de inocência

 - Não é a norma em si que colide com o indicado princípio consagrado no art. 32.º, n.º 2 da CRP.
Tais princípios, são assim, factos constitutivos do direito à Reversão que casuisticamente o Tri-

bunal deve apreciar, sendo obrigação elementar da Fazenda, abster -se de formular pedidos que saiba 
ofenderem tais regras, o que é diverso e concreto. Assim,

4 - Porque no caso em apreço, a AF vem exigir do Oponente a satisfação de dívidas fiscais quando 
a Fazenda sabe e não pode validamente ignorar que no momento em que o mesmo foi exonerado da 
gerência, a devedora Impercol não só tinha património largamente superior ao da dívida exequenda, seja 
em equipamentos, terreno, crédito a reportar de IVA, capacidade instalada e imobilizado que permitiu 
uma facturação dos três meses subsequentes de montante superior a € 250.000,

 - O que emerge do documentos por si juntos aos autos a 6/2/2009, com força probatória plena face 
ao plasmado com meridiana clareza nos art. 352.º, 368.º e 376.º, n.º 2 do Cód. Civil;

 - O que já resultava do facto de não tempestivamente impugnado os doc. n. 8 que instruiu as 
Alegações apresentadas e primeira Instância;

 - Não só não se verificam os pressupostos da reversão no que tange à insuficiência patrimonial, 
como à culpa dessa insuficiência que é superveniente e resulta da actuação reprovável da nova gerência;

 - Como também a AF vem exigir o pagamento de coimas que sabe resultarem essencialmente da 
actuação concreta da nova gerência que facturou aqueles valores e não deu entrada nos cofres nem do 
IVA liquidado nas operações de ocultação de bens nem os meios libertos foram afectos ao pagamento 
da dívida exequenda;

 - Como também a AF deduz pretensão cuja falta de fundamento não ignora em pode validamente 
ignorar

 - Como ainda a AF vem exigir o pagamento de coimas fixadas em processo que bem sabe não ter 
sido precedido de audição prévia do ora Oponente, no qual não interveio, defendendo -se

A Actuação concreta da AF é, destarte, violadora da CRP, o que é inqualificável
5 - Porque bem sabe que foi a nova gerência que o delapidou ou ocultou o património;
6 - Porque a AF bem sabe que os actos a que a nova gerência procedeu violam ostensivamente o 

plasmado no art. 610.º do C. Civil, sendo suficientes à Impugnação Pauliana que lhe competia promover;
7 - Porque não obstante, vem imputar ao Oponente responsabilidade pela insuficiência patrimonial, 

bem sabendo que tal facto resulta de acto de nova gerência e da passividade da própria AF;
8 - Porque essa passividade é absolutamente contrária à prática comum e quotidiana que a leva 

a participar criminalmente e a deduzir o inerente pedido de indemnização por fraude fiscal, como é 
acessível para quem se dê ao trabalho de consultar o site ITIG

A Actuação da AF, no caso concreto, deve ser severamente penalizada, condenando -se a mesa 
em exemplar multa e indemnização como litigante de requintada má fé, com valores que representem 
a gravidade da ofensa e a necessidade de prevenção de ulteriores prevaricações.

Termos em que embora por fundamento diferente, as Doutas Alegações devem ser julgadas 
improcedentes, reconhecendo -se que não se verificam os pressupostos da Reversão e que no caso 
concreto, a pretensão da AF é contrária aos ditames dos art. 30.º e 32.º da CRP, à comezinhas regras de 
imparcialidade e decência a que alude o art. 55.º da LGT, à ética mínima de procedimentos, designada-
mente, os que decorrem da confissão através dos documentos por ela própria juntos ou dos carreados 
pelo Oponente e que a mesma tempestivamente não impugnou, assumindo, nos presentes autos um, 
comportamento de chicana processual em manifesta contradição com o habitualmente adoptado em 
casos idênticos, devendo, por isso, ser exemplarmente condenada como litigante de requintada má fé 
nos termos do plasmado no art. 104.º n.º 1 da LGT e 456.º do CPC na multa máxima e na indemnização 
que este Venerando Tribunal fixar, ponderando a gravidade da ofensa e as necessidades de prevenção 
futura e a probidade exigível à Fazenda nacional».

1.7 Os autos foram remetidos ao Tribunal Central Administrativo Sul, que, após salientar que 
«[n]o que toca aos recursos interpostos pelo oponente e pelo RFPública, a ser este [aquele] Tribunal 
o competente para conhecer do interposto pelo primeiro, sê -lo -á, também, para apreciar o interposto 
pela segunda», conhecendo da competência em razão da hierarquia relativamente ao recurso que lhe 
foi endereçado – o que foi interposto pela Fazenda Pública –, declarou -se incompetente e indicou como 
tribunal competente o Supremo Tribunal Administrativo, ao qual remeteu os autos a requerimento da 
Recorrente.
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1.8 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, o Juiz relator remeteu os autos 
ao Tribunal Constitucional, a fim de aí ser conhecido o recurso interposto pelo Ministério Público para 
esse Tribunal, que foi admitido com subida imediata e efeito suspensivo.

1.9 O Tribunal Constitucional, julgando não inconstitucional a norma do art. 8.º do RGIT «na parte 
em que se refere à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes pelos montantes 
correspondentes às coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação fiscal», 
concedeu provimento ao recurso e revogou a sentença recorrida para ser reformada de acordo com esse 
juízo de não inconstitucionalidade.

1.10 Devolvidos os autos a este Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 
Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que se considerem prejudicados os 
recursos pela decisão do Tribunal Constitucional e se remetam os autos à 1.ª instância.

1.11 O Juiz relator ouviu as partes sobre a questão, por ele suscitada, da eventual incompetência 
deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia para conhecer do recurso interposto 
pelo Oponente.

1.12 Com dispensa dos vistos, cumpre apreciar e decidir, sendo que as questões a dirimir são, 
como procuraremos demonstrar, apenas as de saber (i) se ficou prejudicado o recurso interposto pela 
Fazenda Pública pela decisão dada ao recurso para o Tribunal Constitucional e (ii) se este Supremo 
Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia para conhecer do recurso interposto pelo 
Oponente.

* * *
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
«A) A execução fiscal foi inicialmente instaurada, no dia 20/07/2005, no Serviço Local de Finanças 

de Lagos, contra Impercol – Construções e Obras Públicas, Lda., para cobrança de créditos de IVA, IRS 
e IRC e respectivos juros compensatórios, relativos aos anos de 2001 a 2003 e Coimas Fiscais.

B) Não foi encontrado qualquer pertencente à devedora susceptível de penhora.
C) Por despacho do Chefe daquele Serviço Local de Finanças a execução fiscal reverteu con-

tra aquele por naquele período de tempo o memo estar inscrito no registo comercial como gerente 
dela.

D) O Oponente esteve inscrito no registo comercial como gerente da sociedade desde o dia 
17/8/1987 até ao dia 4/7/2003 (a assembleia da sociedade deliberara essa destituição no dia ante-
rior).

E) Em 20 de Novembro de 2002 o oponente vendeu uma viatura da marca Mercedes, com a 
matrícula 60 -55 -OT à sociedade Auto Expansão, Lda., pelo preço de € 14.124,00, a qual era pro-
priedade da sociedade Impercol, Lda., o cheque da venda foi depositado na sua conta pessoal com o 
n.º 633040156154469 do Crédito Agrícola;

F) O oponente movimentou em proveito próprio várias importâncias da sociedade (a sociedade 
obrigava apenas a uma assinatura), depositando, em 2/8/2002, 11/9/2002 e 11/7/2003, na conta 2803772 
junto do BPN em nome de Manuel José Viegas Candeias, os cheques fotocopiados a fls. 73, 76, 79 e 
80, emitidos em nome da Impercol, Lda., pela cliente Carvalho Figueira, Urbanizações e Construções, 
Lda., correspondentes ao pagamento de trabalhos executados por aquela sociedade.

G) O oponente efectuou o levantamento em dinheiro através de cheque da sociedade Impercol, 
Lda., (cópia do cheque a fls. 82), emitido em 3/7/2003, no montante de € 38.900 da conta do BES, 
por si assinado e levantado pela funcionária Paula Correia, na data da sua destituição de funções de 
gerência, deixando a conta praticamente sem provisão.

H) A Impercol, Lda., não renovou o seu alvará para o ano de 2004, tendo este caducado em 
31/12/2004 (doc. de fls. 117).

I) Maria Antonieta Neto Calado e Nuno Miguel Neto Viegas das Candeias, respectivamente a 
ex -cônjuge e o filho do oponente, constituíram em 12/8/2003, a sociedade COPT Construções, Obras 
Públicas e Transportes, Lda., com o mesmo objecto social da executada Impercol, Lda. (docs. de 
fls. 121 a 133).

J) Em 18/8/2003 a sociedade COPT, Lda., através da factura 569 adquiriu à executada Impercol, 
Lda., parte do património desta, conforme discriminado nessa factura (cfr. cópia da factura a fls. 136 
e docs. de fls. 137 a 140).

K) Em 21/11/2003 a Impercol, Lda., vendeu a Dina Maria Luís Neto um terreno rústico sito na 
Eira da Lage, freguesia de Bensafrim, concelho de Lagos, pelo valor declarado de 2500 Euros (doc. 
de fls. 141 a 145).

L) Em 10/10/2006 a DDF de Faro certificou que, relativamente à Impercol, Lda., consta na 
conta de corrente de EXCESSO A REPORTAR, desde 2003/05/12, um crédito de € 51.872,96 (doc. 
de fls. 155/156).
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Processo Certidão Período Tributo Pagamento

1074200501045946 26503 2002-01 2003-12 Coima
1074200501042777 157081 2003 IVA 2005/08/12
1074200501037587 176274 2001 IRS
1074200501037587 176275 2002 IRS
1074200501045008 215503 2003-07 2003-07 IVA 2005/09/01
1074200501045008 215504 2003-07 2003-07 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215505 2003-08 2003-08 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215506 2003-09 2003-09 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215507 2003-09 2003-09 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215508 2003-10 2003-10 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215509 2003-10 2003-10 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215510 2003-12 2003-12 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215511 2001-03 2001-03 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215512 2001-03 2001-03 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215513 2001-08 2001-08 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215514 2001-08 2001-08 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215515 2002-01 2002-01 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215516 2002-01 2002-01 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215517 2002-02 2002-02 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215518 2002-03 2002-03 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215519 2002-04 2002-04 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215520 2002-04 2002-04 IVA 2005.09.01
1074200501045005 215521 2002-05 2002-05 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215522 2002-05 2002-05 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215523 2002-06 2006-06 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215524 2002-06 2002-06 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215525 2002-07 2002-07 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215526 2002-07 2002-07 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215527 2002-08 2002-08 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215528 2002-08 2002-08 IVA 2005.09.01
1044200501045008 215529 2002-09 2002-09 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215530 2002-09 2002-09 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215531 2002-11 2002-11 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215532 2002-12 2002-12 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215533 2002-12 2002-12 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215534 2003-03 2003-03 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215535 2003-03 2003-03 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215554 2002-10 2002-10 IVA 2005.09.01
1074200501045008 215555 2002-10 2002-10 IVA 2005.09.01
1074200501038877 219138 2002 IRC
1074200501040758 241962 2003 IRC

 N) Quanto às dívidas de IRS de 2001 (Retenção na Fonte) o prazo de pagamento voluntário ter-
minou em 2005 -06 -15, cfr, certidão de fls. 249, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

O) Quanto às dívidas de IRS de 2002 (Retenção na Fonte) o prazo de pagamento voluntário ter-
minou em 2005 -06 -15, cfr. certidão de fls. 249, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

P) Quanto às dívidas de IRC de 2002, o prazo de pagamento voluntário terminou em 2005 -07 -16, 
cfr. certidão de fls. 249, cujo teor aqui se tem por reproduzido.

Q) Quanto à dívida referente à coima e custas, fixada no processo de contra -ordenação n.º 1 
074 -04/6011373, o prazo de pagamento voluntário terminou em 2005 -09 -12, cfr., cujo teor aqui se 
tem por reproduzido.

M) As dívidas em execução [referidas na alínea a) supra] são as discriminadas nas certidões 
executivas de fls. 27 e 28 e nas relações anexas de fls. 32 a 35, donde resulta com interesse para a 
decisão: 
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S. PER TIP M N. LIQUI. DATA.LIQ. MONTANTE DT. LIMITE NOT CP SIT

0309 JC LA 05161192 2005/06/04 129,66 2005/08/31 S N NAOREG
0309 LA FI 05161191 2005/06/04 3879,22 2005/08/31 S N NAOREG
0308 LA FI 05161190 2005/06/04 418,00 2005/08/31 S N NAOREG
0307 JC LA 05161189 2005/06/04 285444,65 2005/08/31 S N NAOREG
03 LO 05025739 2005/02/12 2244,60 2005/08/31 S N NAOREG

0210 JC LA 05202480 2005/06/19 36,44 2005/08/31 S N NAOREG
0210 LA FI 05202479 2005/06/19 445,93 2005/08/31 S N NAOREG

R) Relativamente às dívidas de IVA do ano de 2003, a Administração Fiscal resulta de fls. 258 e 
259 destes autos:

TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES 

 TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES 

S. PER TIP M N. LIQUI DATA. LIQ. MONTANTE DT. LIMITE NOT  CP SIT

06 LO 07113212 2007/06/09 1496,40 2007/12/06 S N NAOREG
05 LO 06268523 2006/11/04 1496,40 2007/05/03 S N NAOREG
04 LO 06115772 2006/06/24 2244,60 2006/12/21 S N NAOREG

0303 LO LA 05164071 2005/06/04 57,37 2005/08/31 S N NAOREG
0303 JC FI 05164070 2005/06/04 1074,89 2005/08/31 S N NAOREG
0312 LA FI 05161195 2005/06/04 276,57 2005/08/31 S N NAOREG
0310 LA LA 05161194 2005/06/04 238,70 2005/08/31 S N NAOREG
0310 JC FI 05161193 2005/06/04 7920,35 2005/08/31 S N NAOREG

 O) As dívidas de IVA do ano de 2003, cujo facto constitutivo ocorreu até 04/07/2003, são (cfr. 
fls. 265);

 - 2003/03 – liq. 051 64070 – 1.074,89 – 2005 -09 -01;
 - 2003/03 – J. comp. Liq. 05164071 – 57,37 – 2005 -09 -01».
2.1.2 Relativamente à matéria de facto não provada, ficou dito na sentença recorrida:
« - Não se provou que a certidão de dívida no montante de € 17.679,50 se reporta essencialmente 

a facturas emitidas posteriormente à destituição do oponente como gerente e parcialmente à venda de 
bens que foram retirados do activo da executada em benefício da Maria Antonieta e seu filho e sócio;

 - Não se provou que a facturação posterior à destituição do oponente ascende a € 257.863,94;
 - Não se provou que na data de 31/12/2002 o imobilizado da executada originária era suficiente 

para pagamento da dívida exequenda».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
A Fazenda Pública interpôs recurso da sentença proferida no presente processo de oposição à 

execução fiscal para o Tribunal Central Administrativo Sul, que se declarou incompetente em razão 
da hierarquia, declarando que a competência para conhecer desse recurso é deste Supremo Tribunal 
Administrativo, uma vez que considerou estar em causa exclusivamente uma questão de direito, qual 
seja a respeitante ao juízo sobre a constitucionalidade da norma do art. 8.º do RGIT, na parte em que 
se refere à responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores pelo pagamento de coimas 
aplicadas às sociedades onde exerciam funções de administração.

Aceitando nós essa competência, sucede que, entretanto, foi decidido pelo Tribunal Constitucional 
o recurso interposto pelo Ministério Público da mesma sentença, tendo aquele Tribunal decidido pela 
não inconstitucionalidade da norma do art. 8.º do RGIT «na parte em que se refere à responsabilidade 
civil subsidiária dos administradores e gerentes pelos montantes correspondentes às coimas aplicadas 
a pessoas colectivas em processo de contra -ordenação fiscal», motivo por que concedeu provimento ao 
recurso e revogou a sentença – na parte recorrida, subentende -se – para ser reformada de acordo com 
esse juízo de não inconstitucionalidade.

Em face da decisão do Tribunal Constitucional, o recurso interposto pela Fazenda Pública, que 
tinha como objecto a sentença na parte em que esta tinha julgado procedente a oposição à execução 
fiscal, ou seja, na parte em que se referia às dívidas provenientes de coimas, deve ter -se por prejudicado, 
por ter perdido o objecto, uma vez que, nessa parte, a sentença foi revogada pela referida decisão.

Essa perda de objecto determina a extinta a instância de recurso por impossibilidade superveniente 
da lide (cfr. arts. 287.º, alínea e), do CPC), como se decidirá a final.
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2.2.2 DO RECURSO DO OPONENTE
2.2.2.1 Inconformada com a sentença na parte em que julgou improcedente a oposição à execução 

fiscal, veio o Oponente recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo.
Cumpre, antes do mais, ajuizar da competência, questão que é de ordem pública e prioritária em 

relação a qualquer outra (cfr. art. 13.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), 
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro). Cumpre, designadamente, aferir da incompetência 
em razão da hierarquia, que determina a incompetência absoluta do tribunal, a qual é do conhecimento 
oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. art. 16.º do CPPT).

A declaração de incompetência em razão da hierarquia permite que o interessado requeira a re-
messa do processo ao tribunal competente, que deve ser indicado na decisão que a declare, dispondo o 
interessado do prazo de 14 dias a contar da notificação daquela decisão para apresentar aquele reque-
rimento (cfr. arts. 18.º, n.º 2, do CPPT).

2.2.2.2 Como é sabido, nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, 
e no art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência para conhecer dos recursos das decisões dos tribunais 
tributários de 1.ª instância em matéria de contencioso tributário, compete à Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo quando os recursos tenham por exclusivo fundamento 
matéria de direito, constituindo uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais ad-
ministrativos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o 
disposto na alínea b) do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a), do ETAF).

Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo, 
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, em face das mesmas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto, seja por insufici-
ência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda 
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos 
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda 
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (1).

2.2.2.3 Da leitura das conclusões do recurso jurisdicional interposto pelo Oponente, que acima (em 
1.4) ficaram transcritas e que delimitam os respectivos âmbito e objecto (cf. art. 684.º, n.º 3, do CPC), 
resulta que este põe em causa a sentença na parte em que julgou improcedente a oposição à execução fiscal 
por ele deduzida porque, contrariamente ao que considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Loulé, entende que ficou demonstrado a ausência de culpa sua pela situação de insuficiência patrimonial da 
sociedade originária devedora, situação essa que nem se verificava à data em que foi destituído da gerência.

Assim, o Recorrente, no que ora nos interessa em ordem a averiguar da competência deste Supremo 
Tribunal Administrativo em razão da hierarquia, alegou, designadamente,

que «[a] matéria de facto dada como provada é insuficiente, devendo ser ampliada no sentido que 
que após a destituição do Oponente a Impercol facturou, pelo menos, o montante de € 262.896,22» 
(cfr. conclusão 6.),

que «o oponente fez prova que a sociedade à data da destituição tinha património suficiente para 
esse mesmo pagamento, seja por crédito de Iva, seja pelos equipamentos que deixou na sociedade e 
que a nova gerência transferiu para uma nova empresa que constituiu e que ainda alienou o desbarato 
um terreno» (cfr. conclusão 10.),

que a «[n]ova gerência que não renovou o alvará e que transferiu para uma outra sociedade com 
o mesmo objecto social para a qual transferiu a totalidade dos activos da devedora Impercol Lda.» 
(cfr. conclusão 12.),

que «o Tribunal nem sequer ponderou os factos que deu como provados que bem evidenciam que 
a nova gerência transferiu para a Copt todo o património da Impercol Lda., parte através da factura 
n.º 569 e, o restante, através da venda a um familiar de um terreno, por valor simbólico e o remanescente 
do imobilizado, ou seja os equipamentos necessários à actividade de construção, através das facturas 
que a AF, por cruzamento de informação, logrou apurar e que constam do documento n.º 8 junto com 
a Oposição e que a AF tempestivamente não impugnou» (cfr. conclusão 14.).

Ou seja, o Recorrente põe em causa o julgamento da matéria de facto efectuado pela 1.ª instância, 
quer discordando das ilações de facto retiradas dos factos dados como provados, quer considerando 
que não foi feita correcta valoração dos elementos de prova, quer ainda considerando que não foram 
levados ao probatório factos relevantes e pretendendo extrair relevantes consequências jurídicas dos 
factos relativamente aos quais considera ter havido erro de julgamento.

O que significa que existe controvérsia factual a dirimir e que a matéria controvertida neste 
recurso não se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação dos preceitos 
jurídicos invocados.

Nesta perspectiva, o recurso deduzido pelo Oponente não tem por exclusivo fundamento maté-
ria de direito, como bem salientou em momento anterior o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo 
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Tribunal Administrativo, motivo por que a competência em razão da hierarquia para dele conhecer 
pertence, não a este Supremo Tribunal Administrativo, mas ao Tribunal Central Administrativo Sul, 
como se decidirá a final.

2.2.2.4 BREVE NOTA FINAL
Poderia eventualmente questionar -se – e, a nosso ver, relevantemente – se não deveria desde já 

remeter -se o processo à 1.ª instância, a fim de aí ser reformada a sentença, nos termos ordenados pelo 
Tribunal Constitucional.

Acontece, porém, que, como deixámos já dito, a questão da competência, designadamente, em 
razão da hierarquia logra prioridade sobre as demais, não podendo o tribunal que se declare incompe-
tente apreciar qualquer outra questão.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulo as seguintes conclusões:
I  - Sendo revogada por acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional a sentença na parte recor-

rida, fica sem objecto, a determinar a extinção da instância (cfr. art. 287.º, alínea e), do CPC), o recurso 
dessa mesma parte da sentença que, interposto para o Tribunal Central Administrativo Sul, foi por este 
remetido a este Supremo Tribunal Administrativo na sequência da decisão sobre a competência em 
razão da hierarquia.

II  - A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência 
absoluta do tribunal, constituindo uma questão que o tribunal deve conhecer, oficiosamente ou mediante 
arguição, com prioridade sobre qualquer outra, até ao trânsito em julgado da decisão final, devendo 
ainda o tribunal, na decisão que declare a incompetência, indicar o tribunal que considera competente 
(cf. arts. 16.º, n.ºs 1 e 2, 18.º, n.º 3, do CPPT e 13.º do CPTA).

III  - Em regra, a competência em razão da hierarquia para conhecer recurso jurisdicional de decisão 
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe aos tribunais centrais administrativos, dado que o Supremo 
Tribunal Administrativo apenas goza dessa competência quando o recurso tiver por exclusivo fundamento 
matéria de direito (arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF, no art. 280.º, n.º 1, do CPPT).

IV  - Quando nas conclusões de recurso se discorda da apreciação da prova feita na sentença recor-
rida, se discorda das ilações de facto retiradas dos factos dados como provados e se invocam factos que 
não foram dados como assentes pela decisão recorrida e dos quais se pretendem extrair consequências 
jurídicas, é de considerar que o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria de direito.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência,
a) julgar prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública;
b) julgar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para co-

nhecer do recurso interposto pelo Oponente, declarando que a competência para o efeito é do Tribunal 
Central Administrativo Sul.
Sem custas, o recurso da Fazenda Pública.

Custas pelo Oponente, relativamente ao recurso por ele interposto.
Notifique, sendo -o o Oponente com a advertência do n.º 2 do art. 18.º do CPPT.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República ـ
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocument;

 de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de ـ
30 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument.) 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Nulidade por excesso de pronúncia. Caducidade do direito à liquidação.
Sisa.
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Sumário:

 I — Verifica -se a nulidade da sentença, por excesso de pronúncia, se o tribunal exceder 
os seus poderes de cognição quanto à causa de pedir, em violação da regra da 
identidade de causa de pedir e de causa de julgar.

 II — Se a factualidade fixada pela 1ª instância não permite conhecer, como impunha o 
n.º 2 do artigo 715.º do CPC, das questões que a sentença não apreciou por as ter 
considerado prejudicadas pela solução dada ao litígio, impõe -se ordenar a baixa 
do processo para tais questões ali serem conhecidas, após a fixação da pertinente 
matéria de facto.

Processo n.º 174/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Delmira Maria Martins Alves de Oliveira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Delmira Maria Martins Alves de 
Oliveira, contra a liquidação do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações 
e juros compensatórios.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. O Mº Juiz a quo não podia conhecer da caducidade do direito à liquidação já que esta questão 

não foi invocada na petição inicial da impugnante.
2. Não tendo sido objecto de alegação expressa na impugnação, não poderia a caducidade da 

liquidação ser conhecida pelo Mº Juiz a quo.
3. A caducidade, à semelhança de outras ilegalidades, não é de conhecimento oficioso.
4. Ao conhecer dela violou o disposto no art. 668º n.º 1 d) do Código de Processo Civil, ferindo 

a sentença recorrida de nulidade.
5. A caducidade do direito à liquidação ainda não tinha ocorrido, ao contrário do que se encontra 

plasmado na douta sentença recorrida.
6. A liquidação adicional foi efectuada passados menos de 6 anos sobre a data da liquidação a corrigir.
7. O art. 111º, 3º do CIMSISD estabelece que “a notificação só poderá fazer -se até decorridos 

cinco anos contados da liquidação a corrigir,”, contudo, o mesmo preceito legal in fine refere “Fica 
ressalvado, em todos os casos, o disposto no art. 92º”.

8. Ora dispõe o art. 92º do CIMSISD “Só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa ou 
imposto sobre sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão...”

9. Deverá aplicar -se à liquidação adicional em causa o art. 92º do CIMSISD por remissão do 
art. 111º, 3º in fine do mesmo Código.

10. A liquidação adicional em causa nos autos foi notificada ao contribuinte no prazo de caduci-
dade previsto no CIMSISD.

11. O Mº Juiz a quo, ao não aplicar o art. 92º do CIMSISD, fez uma errada aplicação da lei e do 
direito aos factos relatados nos autos.

Termina pedindo que seja dado provimento ao recurso e, em consequência, seja substituída a 
decisão por outra que julgue a impugnação improcedente.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Em cumprimento do disposto no art. 744º, n.º 1 do CPC, o Mmo. Juiz a quo sustenta a decisão 

recorrida nos termos seguintes, além do mais:
«Na sentença proferida, foi apreciada a questão da caducidade, atendendo ao alegado no articulado 

40º relativo ao período de tempo de 5 anos, ao qual a Impugnante não se refere directamente ao conceito 
de caducidade, mas que o Tribunal a quo assim considerou que deveria interpretar.

Em suma, considera -se, salvo melhor entendimento, que a decisão está em consonância com a 
respectiva fundamentação: dela constam os factos e as razões de direito em que o Tribunal alicerçou a 
sua decisão e esta aparece como consequência lógica daquela fundamentação.

Afigura -se -nos, igualmente, que a sentença recorrida, fez correcta interpretação e aplicação dos 
factos e do direito, pelo que a mantemos.»

1.5. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Na procedência do recurso interposto pela Fazenda Pública, e sendo de revogar a sentença 

proferida na parte em que conheceu da caducidade do direito à liquidação adicional de sisa, quer pa-
recer que se impõe confirmar no mais o decidido, de que resulta não haver quaisquer juros a arbitrar 
à impugnante.»
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1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Na escritura lavrada a 30 de Abril de 1996, entre a Impugnante, na qualidade de compradora e 

Pompeu Aires da Silva Canas e Maria Aldina Reste Martins, consta que aquela adquire pelo preço de 
quinze milhões de escudos um prédio constituído por casa de rés -do -chão, primeiro e segundo andar 
recuado, omissa na matriz;

2. No conhecimento de SISA n.º 1337 de 29 de Abril de 1996, consta como valor de quinze mi-
lhões de escudos;

3. A Impugnante foi notificada para exercer direito de audição;
4. A sociedade Imobiliária Airosas, Lda. foi alvo de uma acção de inspecção;
5. São sócios gerentes da sociedade referida em 4), Rui Martins Aires e Pompeu Aires da Silva Canas;
6. No âmbito da acção inspectiva referida em 4), foi encontrado um contrato promessa não assinado, 

no qual consta o nome da Impugnante como promitente compradora do imóvel referido em 1), no qual se 
encontra convencionado o valor de 24.400.000$00 (vinte e quatro milhões e quatrocentos mil escudos);

7. No âmbito da acção inspectiva referida em 4), Pompeu Canas, declarou que o valor real de 
venda do imóvel referido em 1), foi de 21.020.000$00 (vinte e um milhões e vinte mil escudos), pois ao 
valor convencionado no contrato promessa tinha sido retirado o montante de 3.380.000$00 em virtude 
de estarem por efectuar no imóvel trabalhos ao nível dos acabamentos;

8. O valor de 21.020.000$00 serviu de base à contabilização dos proveitos da sociedade referida em 1);
9. A Impugnante foi notificada da liquidação adicional de SISA através do ofício n.º 82 de 08 de 

Janeiro de 2002.
3.1. A sentença considerou, em síntese, o seguinte:
a) Não obstante a presunção de veracidade do declarado pela impugnante, resulta da factualidade 

provada que a AT reuniu prova suficiente para contrariar tal presunção de veracidade pelo que caberia, 
então, à impugnante demonstrar que o montante referente à transacção aqui em causa e que motivou a 
liquidação impugnada é aquele que alega. Mas dos documentos juntos com a petição inicial e da res-
tante prova não resulta provado o que a impugnante alega, pelo que, nesta parte, é de reconhecer que 
se afigura inatacável a liquidação efectuada pela AT e que, nessa medida e quanto a este fundamento, 
improcede a impugnação.

b) A impugnante também alega preterição de formalidades essenciais, referindo que a AT dispunha, 
apenas, do prazo de 180 dias para promover a avaliação do imóvel transmitido, caso entendesse que 
dispunha de elementos fundados que lhe permitissem suspeita que o valor sobre que havia incidido a 
sisa era inferior em 100 contos, pelo menos, ao preço por que o imóvel havia sido transmitido.

Todavia, embora do disposto no art. 57º do CIMSISD (“dentro do prazo de 180 dias, a contar da 
liquidação ou do acto ou facto translativo dos bens, se a ela não houver lugar, poderá a Fazenda Nacio-
nal, representada pelo chefe de finanças, promover a avaliação dos bens transmitidos, mediante prévia 
autorização da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos”) decorra a possibilidade de o chefe de 
finanças promover a realização da avaliação do bem transaccionado, já dele não decorre uma obrigação 
de promover tal avaliação, sendo que, de todo o modo, não é essa a situação dos autos, uma vez que a 
liquidação adicional resulta de omissões apuradas em sede de acção de fiscalização e não em sede de 
apreciação da declaração de sisa efectuada pela própria impugnante.

Pelo que, também quanto a esta matéria alegada improcede a impugnação.
c) Porém, e de acordo com o constante da petição inicial, o n.º 3 do art. 111º do CIMSISD, “a 

notificação só poderá fazer -se até decorridos cinco anos contados da liquidação a corrigir, excepto se for 
por omissão de bens à relação exigida no artigo 67º, que então poderá ainda fazer -se posteriormente.”

Ora, no caso presente, temos que a liquidação de sisa é datada de 29/4/1996 e, como tal, a liqui-
dação adicional, tinha que ser notificada à impugnante até à data de 29/4/2001.

Contudo, resulta dos factos provados que a notificação da liquidação adicional aqui em causa foi 
efectuada por ofício datado de 8/1/2002.

E assim sendo, é forçoso reconhecer que quanto a este ponto assiste razão à impugnante e, como 
tal, deverá proceder a impugnação, mostrando -se inútil apreciar a restante matéria em causa – juros 
compensatórios.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública imputando à sentença:
a) Nulidade, por excesso de pronúncia (al. d) do n.º 1 do art. 668º do CPC) pois não podia conhecer-

-se da caducidade do direito à liquidação, já que esta questão não foi invocada na petição inicial da 
impugnante e também não é questão de conhecimento oficioso.

b) Erro de julgamento dado que, de todo o modo, a caducidade do direito à liquidação ainda não 
tinha ocorrido, pois a liquidação adicional foi efectuada passados menos de 6 anos sobre a data da 
liquidação a corrigir, sendo que o n.º 3 do art. 111º do CIMSISD refere que fica ressalvado, em todos 
os casos, o disposto no art. 92º do mesmo código, e este dispõe que “Só poderá ser liquidado imposto 
municipal de sisa ou imposto sobre sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão...”



1818

Pelo que devendo aplicar -se à liquidação adicional em causa o disposto neste art. 92º, essa liqui-
dação foi notificada ao contribuinte no prazo de caducidade previsto no CIMSISD.

3.3. As questões a decidir são, portanto, as de saber se ocorre a invocada nulidade da sentença, 
por excesso de pronúncia e, em caso negativo, se ocorreu a caducidade do direito à liquidação.

Vejamos.
4.1. A nulidade por excesso de pronúncia (nº 1 do art. 125º do CPPT e segmento final da alínea d) 

do n.º 1 do art. 668º do CPC) relaciona -se com a segunda parte do n.º 2 do art. 660º e com o n.º 1 do 
art. 661º, ambos do CPC, em que se estabelece que o juiz nem pode ocupar -se senão de questões susci-
tadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, nem pode 
condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir.

Como salienta o Cons. Jorge de Sousa, as «partes é que circunscrevem o thema decidendum, através 
do pedido e da defesa» e em «processos anulatórios, cada um dos vícios imputados ao acto impugnado 
constitui uma causa de pedir, como se conclui do preceituado na parte final do n.º 4 do art. 498º do CPC, 
em que se estabelece nas acções de anulação a causa de pedir é “a nulidade específica que se invoca 
para obter o efeito pretendido”», não bastando que haja coincidência ou identidade entre o pedido e o 
julgado; é necessário, além disso que haja identidade entre a causa de pedir (causa petendi) e a causa 
de julgar (causa judicandi). Por isso, se for pedida a anulação de um acto de liquidação com base em 
determinado vício gerador de mera anulabilidade (causa de pedir no processo de impugnação judicial), 
não pode o tribunal anular o acto impugnado com fundamento em vício diferente, não invocado»; ou 
seja, haverá também excesso de pronúncia «se o tribunal, apesar de se limitar a apreciar um pedido 
que foi formulado, exceder os seus poderes de cognição quanto à causa de pedir, violando a regra da 
identidade de causa de pedir e de causa de julgar, por exemplo, anulando um acto com base em vício 
não invocado» (Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, vol. II, 6ª ed., 
Lisboa, Áreas Editora, 2011, anotação 12 ao art. 125º, p. 366).

Sobre o que deve entender -se pelo vocábulo «questões» inserto no art. 660º do CPC, já o Prof. 
Alberto dos Reis também ensinava que «O juiz, para se orientar sobre os limites da sua actividade de 
conhecimento, deve tomar em consideração, antes de mais nada, as conclusões expressas nos articula-
dos», pois a função específica dos articulados consiste exactamente em fornecer ao juiz a delimitação 
nítida da controvérsia e é pelos articulados que o juiz há -de aperceber -se dos termos precisos do litígio 
e da «questão ou questões, substanciais ou processuais, que as partes apresentam ao juiz para que ele as 
resolva», sendo que para «caracterizar e delimitar, com todo o rigor, as questões postas pelas partes, não 
são suficientes as conclusões que elas tenham formulado nos articulados; é necessário atender também 
aos fundamentos em que elas assentam. Por outras palavras: além dos pedidos, propriamente ditos, há 
que ter em conta a causa de pedir», não bastando «que haja coincidência ou identidade entre o pedido 
e o julgado; é necessário, além disso … que haja identidade entre a causa de pedir (causa petendi) e a 
causa de julgar (causa judicandi)» devendo «anular -se, por vício de ultra petita, a sentença em que o 
juiz invoca, como razão de decidir, um título, ou uma causa ou facto jurídico, essencialmente diverso 
daquele que as partes, por via de acção ou de excepção, puseram na base das suas conclusões».

E, continua o ilustre mestre, a «palavra “questões”, que se lê no art. 660º e no n.º 4º do art. 668º 
… designa não só o pedido, propriamente dito, mas também a causa de pedir. Desta maneira, quando 
o juiz julga procedente a acção com fundamento em causa de pedir diversa da alegada pelo autor, 
conhece de questão que o autor não submeteu à sua apreciação, isto é, de questão de que não devia 
tomar conhecimento, atento o disposto no art. 660º; a sentença, incorre, portanto, na nulidade prevista 
na 2ª parte do n.º 4º do art. 668º. (…) Desde que a questão se caracteriza pelo pedido e pela causa de 
pedir, é claro que uma questão fundada em causa de pedir diversa da invocada pela parte … é questão 
diferente da que a parte submeteu ao conhecimento do tribunal...» (cfr. A. Reis, CPC Anotado, Vol. V, 
anotações ao art. 661º, pp. 53 e ss).

4.2. No caso, a sentença recorrida considerou que a impugnante invocara, além do mais, também 
a caducidade da liquidação, ao alegar, no art. 40º da Petição Inicial, que se verificaria uma situação 
absurda caso a AF, quando já haviam decorrido mais de cinco anos sobre a data da liquidação, pudesse 
alterar os valores constantes da escritura, sem prévia declaração judicial de simulação. Considerou -se, 
portanto, que foi pedida a anulação do acto de liquidação também com base nesse invocado vício (causa 
de pedir no processo de impugnação judicial). Ou seja, considerou -se que a questão da caducidade foi 
suscitada pela parte.

Importa, assim, averiguar, antes de mais, se, efectivamente, a impugnante imputou aquele vício 
à liquidação, rectius, se é de interpretar aquele aludido segmento da Petição Inicial como alegação de 
vício da liquidação decorrente da caducidade da liquidação.

Vejamos.
4.2.1. A impugnante pede a anulação da liquidação da sisa e dos respectivos juros compensatórios 

«com fundamento em errónea quantificação do facto tributário e na preterição de formalidades legais» 
e na respectiva PI alega que a liquidação enferma de: a) erro de quantificação (porque se baseou num 
valor que na verdade não corresponde ao preço pelo qual o imóvel foi efectivamente adquirido pela 
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impugnante); b) preterição de formalidades legais (porque se baseou num valor que não foi apurado 
nos termos e segundo as formalidades previstas no art. 57º do CIMSISD).

E relativamente a esta última ilegalidade alegou, referenciando ao disposto no art. 57º do CSisa, 
o seguinte (nos arts. 35º a 46ºda PI):

«35º  - Assim, tendo a Impugnante efectuado o pagamento da SISA referente à compra do referido 
imóvel em 29/04/96 (cfr. doc. 3), a Administração Fiscal dispunha de um prazo de 180 dias a contar 
dessa data para promover a avaliação do imóvel transmitido, se entendia que dispunha de elementos 
fundados que lhe permitissem suspeitar que o valor sobre que havia incidido a SISA era inferior em 
100 contos, pelo menos, ao preço por que o imóvel havia sido transmitido.

36º  - Ora, para além de a AF não ter promovido qualquer avaliação (o que, desde logo, consubstan-
cia preterição da formalidade legal prevista naquela norma do art. 57º do C.I.M.S.I.S.D.) previamente 
à liquidação de imposto impugnada,

37º  - A verdade é que, na data em que a Impugnante foi notificada da intenção da AF em proceder 
à alteração do valor declarado na escritura, já haviam decorrido mais de cinco anos sobre a data em que 
havia terminado o prazo legal para promover aquela avaliação (cfr. doc. 4 e art. 57º do C.I.M.S.I.S.D.).

38º  - Por força do disposto no art. 57º do C.I.M.S.I.S.D., a A.F. não podia proceder à alteração do 
valor declarado na escritura sem, previamente, ter promovido e procedido à avaliação do imóvel dentro 
do prazo legalmente estabelecido para o efeito, e uma vez que considerasse verificado o condicionalismo 
estabelecido no § único daquela mesma norma.

39º  - Ora, a Administração Fiscal ao proceder à alteração desse valor decorridos mais de cinco anos 
sobre a data da realização da escritura, e sem sequer se basear em prévia declaração judicial de correc-
ção do preço constante da escritura, fez uma correcção de valores que, para além de ilegal, é absurda.

40º  - Com efeito, se a AF no caso sub judice, quando já haviam decorrido mais de cinco anos 
sobre a data da liquidação, pudesse alterar os valores constantes da escritura, sem prévia declaração 
judicial de simulação, verificar -se -ia a seguinte situação absurda:

41º  - Nos 180 dias seguintes aos factos referidos no art. 57º do C.I.M.S.I.S.D., a AF, se quisesse 
alterar os valores que serviram de base à liquidação, tinha de promover a avaliação do imóvel, uma vez 
julgados verificados os respectivos pressupostos de facto previstos no § único daquela norma;

42º  - Porém, se a AF deixasse decorrer aquele prazo de 180 dias sem que fosse promovida avalia-
ção, a correcção para efeitos de SISA dos valores declarados na escritura já não estaria dependente nem 
de prévia avaliação nem da verificação daqueles pressuposto que a lei (art. 57º, § único) faz depender 
essa avaliação.

43º  - Ora, uma interpretação que fosse no sentido de permitir uma tal situação, isto é a dispensa de 
prévia promoção de avaliação (como condição de alteração dos valores da liquidação) quando já tives-
sem decorrido mais de 180 dias sobre a liquidação, para além de ilegal, seria verdadeiramente absurda.

44º  - Assim, a liquidação adicional impugnada, ao basear -se num valor que não foi apurado nos 
termos e segundo as formalidades previstas no art. 57º do C.I.M.S.I.S.D., enferma de preterição de 
formalidade legal (art. 57º do C.I.M.S.I.S.D.), pelo que a mesma é ilegal.

45º  - De resto, fora do âmbito daquela norma do art. 57º C.I.M.S.I.S.D., nenhuma outra norma 
permite à AF proceder à correcção dos valores sobre que incidiu a SISA, a não ser com fundamento 
em declaração judicial de alteração do preço constante na escritura.

46º  - Por conseguinte, a liquidação de imposto impugnada sempre seria ilegal por falta de qualquer 
norma que permita à AF a alteração do valor referido na escritura, depois de decorridos os referidos 
180 dias, e sem prévia decisão judicial que alterasse o valor declarado na escritura.»

4.2.2. De acordo com o teor do despacho de sustentação exarado (a fls. 151/152) pelo mmo. juiz 
em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 744º do CPC, foi, como se disse, atendendo ao alegado 
no supra transcrito art. 40º da PI e por reporte ao período de tempo de 5 anos ali mencionado, que a 
sentença considerou estar invocada a questão da caducidade do direito à liquidação.

Ora, com o devido respeito, afigura -se -nos que de tal alegação, bem como do conjunto dos restantes 
artigos da PI supra transcritos, o que resulta é que a ilegalidade (por alegada preterição de formalidades 
legais) que a impugnante/recorrida imputa à liquidação assenta apenas no facto de a AT ter procedido 
à alteração do valor do imóvel sem, previamente, ter procedido à avaliação deste nos termos e prazo 
previstos no art. 57º do CSisa e sem estar verificado o condicionalismo estabelecido no seu § único. Ou 
seja, o que a impugnante põe em causa é apenas a forma como a AT determinou o valor tributável que 
originou a liquidação impugnada, a forma como a AT colheu os elementos que levaram à alteração do 
valor declarado («a liquidação adicional impugnada, ao basear -se num valor que não foi apurado nos 
termos e segundo as formalidades previstas no art. 57º do C.I.M.S.I.S.D., enferma de preterição de for-
malidade legal (art. 57º do C.I.M.S.I.S.D.), pelo que a mesma é ilegal»  - cfr. o transcrito art. 44º da PI).

Não se alega, portanto, nem se questiona se a liquidação foi ou não notificada para além do prazo 
de caducidade previsto no § 3º do art. 111º do CSisa.

Aliás, a referência à circunstância de ter decorrido um prazo de mais de cinco anos sobre a data 
da liquidação é feita precisamente, a título de reforço da alegação de que, não podendo a AT alterar, por 
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via de avaliação prevista no art. 57º do CSisa, o valor declarado na escritura, se tiver deixado decorrer 
o prazo de 180 dias para promover tal avaliação, também o não poderá corrigir com base em omissões 
ou em erro de facto ou de direito, depois de decorridos aqueles 180 dias.

Resulta, portanto, da interpretação que fazemos do alegado na Petição Inicial, que a impugnante 
pediu a anulação da liquidação com base em erro de quantificação (porque se baseou num valor que na 
verdade não corresponde ao preço pelo qual o imóvel foi efectivamente adquirido pela impugnante) e 
com base em preterição de formalidades legais (porque se baseou num valor que não foi apurado nos 
termos e segundo as formalidades previstas no art. 57º do CIMSISD), mas não imputou à liquidação o 
vício decorrente da caducidade desta.

A sentença recorrida não podia, portanto, anular o acto impugnado com fundamento em vício 
diferente, não invocado, nomeadamente com fundamento na referida caducidade da liquidação por ter 
sido notificada depois do prazo de 5 anos previsto no § 3º do art. 111º do CSisa, já que a caducidade 
do direito à liquidação não é de conhecimento oficioso [cfr., entre outros, o ac. do Pleno da SCT do 
STA, de 18/5/2005, rec. n.º 1178/04 e o ac. da mesma secção, de 14/9/2011, rec. n.º 0559/11; sobre a 
matéria e em sentido contrário, cfr. Jorge Sousa, loc. cit. vol. III, 6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, 
anotação 5a) ao art. 175º, pp. 280 a 282].

E enfermando, por isso, da nulidade, por excesso de pronúncia, que a recorrente Fazenda Pública 
lhe imputa, a sentença deve, nessa medida, ser anulada.

E mesmo que se entendesse que não ocorre tal nulidade da sentença (porque esta apreciou uma 
questão que considerou  - embora erradamente  - ter sido suscitada pela impugnante, não se perfilando, 
por isso, excesso de pronúncia mas antes erro de julgamento) também a solução não seria diferente dado 
que concluindo -se pela não invocação daquele vício (caducidade) e não havendo outros fundamentos 
do recurso a conhecer (nº 1 do art. 731º do CPC) – pois que o erro de julgamento alegado pela recor-
rente nas Conclusões 5ª a 11ª se substancia em erro de julgamento (quanto à apreciação da caducidade) 
cuja apreciação relevaria apenas, portanto, em caso de improcedência da questão da nulidade  - sempre 
haveria de manter -se a improcedência da impugnação quanto ao julgado não recorrido.

5. Face ao sentido da decisão, a sentença julgou, ainda, prejudicada a apreciação da ilegalidade 
também imputada à liquidação dos juros compensatórios.

E, na verdade, a impugnante alegou na PI também a ilegalidade da liquidação dos juros compensa-
tórios liquidados pela AT, invocando vícios próprios dessa liquidação, nomeadamente a ilegalidade decor-
rente de terem sido aplicadas as diferentes taxas que vigoraram no período de retardamento da liquidação.

Ora, apesar nos autos constar um ofício de notificação (fls. 30) no qual se indica que o montante 
dos juros compensatórios é de 549.436$00, uma fotocópia (a fls. 82) da liquidação manuscrita com as 
operações de cálculo que levaram àquele montante e uma nota (fls. 58) do cálculo efectuado pela pró-
pria impugnante com as taxas que entende serem as aplicáveis, o Probatório da sentença é totalmente 
omisso quanto à factualidade atinente a essa matéria.

Acresce que por requerimento de 22/2/2010 (fls. 104) a impugnante veio, igualmente pedir o pa-
gamento de juros indemnizatórios, nos termos dos arts. 43º e 100º da LGT, invocando erro imputável 
aos serviços.

Impõe -se, assim, quanto a esta matéria e visto o disposto nos nºs 1 e 2 do art. 715º do CPC, 
ordenar a baixa dos autos à instância para que, apurada a factualidade pertinente, seja aquela questão 
apreciada e decidida.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, anular a sentença na parte em que vem 

recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria de 
facto e se a tanto nada mais obstar, se conhecer das questões julgadas prejudicadas.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. (segue voto vencido).

Proc 174/12

Faço voto de vencido, pelas seguintes razões:
Não acompanho o Acórdão na parte em que conclui pela nulidade da sentença por excesso de 

pronúncia, porquanto para mim a caducidade é de conhecimento oficioso.
Com JORGE LOPES DE SOUSA, no domínio do direito tributário, o carácter oficioso do conhe-

cimento da prescrição (introduzido no art. 259º do CPT e confirmado no presente art. 175º) é um sinal 
evidente da omnipresença do interesse público como fundamento da prescrição, interesse este que, no 
caso, é o da segurança ou certeza jurídica. Assim, no direito tributário, a necessidade de segurança ou 
certeza jurídica é o fundamento comum de ambos os institutos”.
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Sendo este o fundamento comum aos dois institutos, conclui o referido Autor que, “à face do CPPT 
(…) a caducidade do direito de liquidação será também do conhecimento oficioso” (Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, anotação ao art. 175º, pp. 280 -81).

Assim, considerando o exposto, e tendo presente que estamos perante matéria excluída da dis-
ponibilidade das partes, a caducidade é apreciada oficiosamente pelo tribunal e pode ser alegada em 
qualquer fase do processo, nos termos do disposto no art. 333º, n.º 1, do Código Civil.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Coimas. Cúmulo jurídico – cúmulo material. Apensação de processos.

Sumário:

 I — Sempre que alguém haja praticado várias contra -ordenações antes de transitar em 
julgado a condenação por qualquer delas, deve ser condenado numa única coima 
(artigo 77.º do CPenal, aplicável às contra -ordenações tributárias por força do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º do RGIT e no artigo 32.º do RGCO).

 II — Quando o concurso de infracções não é detectado antes da sentença, o cúmulo 
jurídico superveniente pressupõe a determinação das coimas relativas a cada uma 
das infracções, através de decisão ou decisões transitadas em julgado (nº 2 do 
artigo 78.º do CPenal, subsidiariamente aplicável (citados artigos 3.º, alínea b), 
do RGIT e 32.º do RGCO).

Processo n.º 184/12 -30.
Recorrente: Carsiva – Entreposto Comercial de Carnes, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Carsiva  - Entreposto Comercial de Carnes, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre 

do despacho que, proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, em recurso de decisão de 
aplicação de coima, indeferiu o requerimento de apensação aos presentes autos, de outros processos de 
contra -ordenação contra si instaurados e que se encontravam em fase de recurso judicial.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1) Em 14 de Outubro de 2011 a arguida/recorrente, ora apelante, requereu, nos presentes au-

tos, a apensação dos processos de contra -ordenação nºs. 2321201006005926, 2321201006008321, 
2321201006012396 e apensos 2321201006012442 e 2321201006013589, 2321201006009026, 
2321201006009867.

2) Os presentes autos foram instaurados por falta de entrega à Administração Tributária do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), retido na fonte, relativo ao período de Junho de 2010.

3) Contra a arguida/recorrente, foram instaurados, e encontram -se em curso, os processos de 
contra -ordenação seguintes, para os quais foi requerida a apensação:

a) Proc. n.º 2321201006005926, instaurado por Imposto sobre o Valor Acrescentado, liquidado e 
não pago dentro do prazo legal, respeitante ao mês de Março de 2010. Neste processo foi apresentado 
no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, em 27 de Janeiro de 2011, recurso de aplicação de coima, 
nos termos do art. 80º do RGIT;

b) Proc. n.º 2321201006008321, instaurado por Imposto sobre o Valor Acrescentado, liquidado 
e não pago dentro do prazo legal, respeitante ao mês de Abril de 2010. Neste processo foi apresentado 
no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, em 24 de Fevereiro de 2011, recurso de aplicação de coima, 
nos termos do 80º do RGIT;

c) Proc. nºs. 2321201006012396 e apensos 2321201006012442 e 2321201006013589, instaurados 
por Imposto sobre o Valor Acrescentado, liquidado e não pago dentro do prazo legal, respeitantes aos 
meses de Julho de 2010, Agosto de 2010 e Setembro de 2010. Neste processo foi apresentado recurso 
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no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, em 24 de Fevereiro de 2011, recurso de aplicação de coima, 
nos termos do art. 80º do RGIT.

d) Proc. n.º 2321201006009026, instaurado por falta de entrega do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, retido na fonte, respeitante ao mês de Abril de 2010. Neste processo foi apre-
sentado, no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, em 17 de Maio de 2011, recurso de aplicação de 
coima, nos termos do art. 80º do RGIT.

e) Proc. n.º 2321201006009867, instaurado por falta de entrega do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, retido na fonte, respeitante ao mês de Maio de 2010. Neste processo foi apre-
sentado no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, em 02 de Maio de 2011, recurso de aplicação de 
coima, nos termos do art. 80º do RGIT.

4) Ao tempo em que foram praticadas as várias contra -ordenações vigorava o regime jurídico 
previsto no artigo 25º do RGIT, na redacção dada pelo artigo 113º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de De-
zembro (Lei do Orçamento do Estado para 2009).

5) Em nenhum dos processos havia decisões definitivas ou transitadas em julgado e cumpridas 
conforme refere o artigo 2º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, aplicável subsidiaria-
mente por forca do disposto no artigo 3º, alínea b) do RGIT.

6) A apensação dos processos tem em vista a economia processual e uniformidade de julgamento, 
bem como quando se verifiquem os elementos objectivos de conexão, conforme orientação jurispruden-
cial resultante de vários acórdãos: Acórdão n.º 0027474 do Tribunal da Relação de Lisboa e Acórdão 
n.º 01992/04.6 BEPRT -B do Tribunal Central Administrativo do Norte.

7) A aplicação do cúmulo jurídico, à arguida/recorrente, é mais favorável conforme é reconhecido 
na douta decisão: “(...) Por outro lado, é pacífico que o sistema de cúmulo jurídico é concretamente 
mais favorável à Arguida que o cúmulo material. (...)”.

8) A partir de 01 de Janeiro de 2011, para as contra -ordenações fiscais vigora o regime do cúmulo 
material, porém, durante os anos de 2009 e 2010 vigorou o regime do cúmulo jurídico.

9) As várias infracções a que respeitam os processos de contra -ordenação em que foi requerida a 
sua apensação foram praticadas no ano de 2010.

10) O Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que consagra o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social – Regime Geral das Contra -ordenações (RGCO), subsidiariamente aplicável ao RGIT 
por força do disposto no artº 3º, alínea b) deste regime legal, estabelece no seu artigo 3º a aplicação da lei 
no tempo determinando que a punição às contra -ordenações é feita pela lei vigente na data da infracção, 
prevendo que se a lei for posteriormente alterada será de aplicar a lei mais favorável ao arguido.

11) Ressalva a lei citada no número anterior que “(...) salvo se já tiver sido condenado por decisão 
definitiva ou transitada em julgado e já executada.”, o que não é o caso.

12) Pois, apenas, nos presentes autos havia sido proferida douta sentença em 04 de Outubro de 2011 
cujo trânsito em julgado ocorreria em 25 de Outubro de 2011, encontrando -se os restantes processos 
aguardar decisão após apresentação de recursos nos termos do art. 80º do RGIT.

13) Conforme jurisprudência, quem tiver praticado várias contra -ordenações deve ser punido com 
uma coima única nos termos do art. 25º do RGIT com a redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
Dezembro. Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo – 2ª Secção, nºs. 928/08, 1.113/08. 174/09 
e 610/11, de 21 -01 -09, 15 -04 -09, 01 -07 -09 e 21 -09 -2011.

14) A arguida/recorrente, tem o direito de requerer a apensação dos processos e estes devem ser 
apensados para que seja aplicado o regime do cúmulo jurídico, por mais favorável, conforme Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo – 2ª Secção, n.º 0983/09, de 18 -02 -2010.

15) O fundamento da douta decisão: “Por outro lado, o sistema do cúmulo, quando o concurso de 
infracções não é detectado antes da sentença, pressupõe a determinação das coimas relativas a cada 
uma das infracções, através de decisão ou decisões transitadas em julgado (art. 78º, n.º 2, do Código 
Penal, subsidiariamente aplicável, nos termos dos artigos 3º, alínea b), do RGIT e 41º, n.º 1 do Regime 
Geral das Contra -ordenações) e, neste momento, não há caso julgado nem caso decidido em nenhuma 
das contra -ordenações”, com todo o respeito, não nos merece acolhimento porquanto: O art. 78º do 
Código Penal é aplicado ao concurso de crimes a que se refere o Capítulo I – Processo Penal Tributário 
do RGIT, por força do disposto no art. 41º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, porém,

16) Às contra -ordenações é aplicado o RGIT, o RGCO, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro, que contém norma específica no seu art. 3º que obriga à aplicação da lei mais favorável 
ao arguido se ela posteriormente for alterada desde que não haja decisão definitiva ou transitada em 
julgado e já executada, como é o caso.

17) Só subsidiariamente será de aplicar o Código Penal nos termos do art. 32º do RGCO.
18) A arguida/recorrente tinha e tem o direito de requerer a apensação dos processos para que, 

assim, fosse aplicado o regime mais favorável pelo que a petição deveria ter sido deferida.
19) O douto despacho ao decidir como decidiu, violou, por errada interpretação do art. 78º do 

Código Penal, o disposto no art. 25º do RGIT na redacção dada pelo art. 113º da Lei n.º 64 -A/2008, de 
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31 de Dezembro, o disposto no art. 3º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro e o artigo 29º 
da Constituição da República Portuguesa.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja revogado o douto despacho 
recorrido, deferindo o pedido e ordenando a apensação dos processos de contra -ordenação.

1.3. O Procurador da República junto do TAF de Braga apresentou resposta nos termos seguintes:
«O Agente do Ministério Público junto deste Tribunal, tendo sido notificado da admissão de recurso 

interposto pela arguida nos autos à margem identificados, vem dizer apenas o seguinte:
Por douta sentença de fls. 150/162, foi o recurso apresentado pela recorrente Carsiva – Entreposto 

Comercial de Carnes, Lda. julgado improcedente e, consequentemente, foi confirmada a decisão pro-
ferida pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Ponte de Lima, de 13 de Abril de 2011, que lhe 
aplicou uma coima no valor de 1.906,62€.

Por carta de 3/10/2011, foi a recorrente notificada daquela decisão.
No dia 14/10/2011, antes de a douta sentença proferida nos autos ter transitado em julgado, a 

recorrente veio apresentar o requerimento que constitui fls. 182/188, no qual requer a apensação dos 
processos de contra -ordenação nºs 2321201006005926, 2321201006008321, 2321201006012396, 
2321201006012442, 2321201006013589, 2321201006009026 e 2321201006009867, com o propósito 
de que lhe fosse aplicada, em cúmulo jurídico, uma pena única, nos termos do disposto no art. 25º do 
RGIT (redacção introduzida pelo art. 113º, da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro).

Alega, em resumo, a recorrente que os referidos processos de contra -ordenação ainda se encontram 
em curso e que a sentença proferida nos presentes ainda não havia, naquela data, transitado em julgado, 
pelo que lhe deveria ser aplicada uma coima única, relativamente a todas as contra -ordenações.

Por douto despacho de fls. 190/191, foi a pretensão da recorrente indeferida por não haver ainda 
caso julgado nem caso decidido em nenhuma das contra -ordenações cuja apensação foi requerida, uma 
vez que o concurso de infracções não foi detectado antes da sentença, de acordo com o disposto no 
artigo 78º, n.º 2 do Código Penal, subsidiariamente aplicável, nos termos dos artigos 3º, alínea b) do 
RGIT e 41º, n.º 1, do regime geral das contra -ordenações.

Antes de mais importa adiantar que, entretanto, não tendo a douta sentença de fls. 150/162 sido 
objecto de qualquer recurso ou reclamação, a mesma já transitou em julgado.

A recorrente alega que todas as contra ordenações foram cometidas no ano de 2010, tendo sido 
apresentado recurso de aplicação de coima em todos os processos de contra ordenação atrás identifi-
cados, nos termos do art. 80º do RGIT

No entanto, a recorrente não alega nem demonstra que esses processos de contra ordenação já 
tenham sido decididos, ou seja, não juntou prova da existência de qualquer decisão transitada em julgado, 
além da que foi proferida nos presentes autos, razão pela qual não há qualquer coima para cumular.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 
2009), em vigor desde 1/1/2009, foi introduzida nova redacção do art. 25º do RGIT, nos termos seguintes:

1  - Quem tiver praticado várias contra -ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo 
resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.

2  - A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-
-ordenações em concurso.

3  - A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas 
às várias contra -ordenações – (cf. art. 113º da citada lei).

Posteriormente, o artigo 25º do RGIT foi alvo de nova alteração, nos termos seguintes:
As sanções aplicadas às contra -ordenações em concurso são sempre objecto de cúmulo material. 

[Redacção dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro  - OE]
No caso dos autos, a recorrente foi condenada por uma contra -ordenação cometida a 20/7/2010, 

data limite para entrega da prestação tributária em falta. Ou seja, a contra -ordenação em causa nos autos 
foi cometida do domínio da redacção do art. 25º do RGIT, introduzida Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de De-
zembro. Por outro lado, a recorrente alega que as demais contra -ordenações também foram cometidas 
no domínio da redacção do art. 25º, do RGIT, introduzida pela referida Lei, não se suscitando dúvidas 
que o cúmulo jurídico é sempre mais favorável ao arguido do que o cúmulo material.

Por seu turno o art. 3º do RGIT estabelece que:
São aplicáveis subsidiariamente:
(…)
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social.
E o art. 3º, n.º 2 do RGCO dispõe que:
Se a lei vigente ao tempo da prática do facto for posteriormente modificada, aplicar -se -á a lei 

mais favorável ao arguido, salvo se este já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada 
em julgado e já executada.

Resulta deste preceito legal que o cúmulo jurídico só deixa de ser possível se o arguido já tiver 
sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado e já executada.
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Logo, não tendo sido executada a decisão, o cúmulo jurídico é ainda possível, devendo, porém ser 
efectuado no processo em que a recorrente for condenada em último lugar, caso, entretanto, os demais 
processos de contra -ordenação ainda não tenham sido apensados.

Em suma, a recorrente requereu a apensação dos processos de contra -ordenação atrás identifica-
dos, alegando que em todos apresentou recurso de aplicação de coima. No entanto, a recorrente não 
demonstrou que já tenha sido proferida decisão transitada em julgado em qualquer um desses processos. 
Ou seja, de todas as contra -ordenações imputadas à recorrente apenas transitou em julgado a decisão 
proferida nos presentes autos. Daí que, a requerida cumulação de coimas seja, por enquanto, inviável, 
o que não significa que a recorrente não possa, oportunamente, requerer a aplicação do cúmulo jurídico 
que veio, antes do tempo, requerer nos presentes autos.

Nestes termos, e salvo o devido respeito por melhor entendimento, parece -nos que a douta decisão 
recorrida não merece qualquer censura.»

1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto neste STA emite Parecer de concordância com os termos 
daquela resposta.

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é do teor seguinte:
«I. Em 30 de Setembro de 2011, foi proferida sentença que julgou improcedente o Recurso e, 

consequentemente, manteve a decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Ponte de Lima, de 13 de 
Abril de 2011, que aplicou à Arguida a coima de € 1.906,62 por falta de entrega de imposto retido na 
fonte no período 2010/06.

No dia 14 de Outubro de 2011, antes do trânsito daquela decisão, veio a Arguida requerer a apensação, 
aos presentes autos, dos processos de contra -ordenação nºs. 2321 -2010/06005926, 2321 -2010/06008321, 
2321 -2010/06012396 e apensos 2321 -2010/06012442 e 2321 -2010/06013589, 2321 -2010/06009026 e 
2321 -2010/06009867 que estão todos na fase de recurso judicial.

Requereu, ainda, que fosse proferida decisão de aplicação de uma única coima, nos termos do ar-
tigo 25º do RGIT que, à data, previa a punição em cúmulo jurídico, regime que lhe é mais favorável.

II. Vejamos, pois:
Efectivamente, entre 2001 e 2009 e após 2011, o artigo 25º do RGIT manda sancionar o concurso 

de contra -ordenações através do sistema do cúmulo material, tendo este sistema sido o do cúmulo 
jurídico em 2009 e 2010.

Por outro lado, é pacífico que o sistema de cúmulo jurídico é concretamente mais favorável à 
Arguida que o do cúmulo material.

Todavia, adiante -se desde já, não é possível deferir o requerido.
Desde logo, “proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto 

à matéria da causa”, sendo que o objecto do requerimento não é a rectificação de erros materiais, o 
suprimento de nulidades, o esclarecimento de dúvidas existentes ou a reforma da sentença. E, assim, 
por força do artigo 666º do CPC, aplicável subsidiariamente, não pode o juiz voltar a pronunciar -se 
quanto à coima aplicada.

Por outro lado, o sistema do cúmulo jurídico, quando o concurso de infracções não é detectado 
antes da sentença, pressupõe a determinação das coimas relativas a cada uma das infracções, através de 
decisão ou decisões transitadas em julgado (artigo 78º, n.º 2, do Código Penal, subsidiariamente aplicável, 
nos termos dos artigos 3.º, alínea b), do RGIT e 41º, n.º 1, do Regime Geral das Contra -ordenações) e, 
neste momento, não há caso julgado nem caso decidido em nenhuma das contra -ordenações.

III. Termos em que, indeferindo -se o Requerimento de fls. 182 -188, não se ordena a apensação 
dos processos por contra -ordenação.

Sem custas – artigo 7º, n.º 6, do RCP.»
3.1. Do que flui da decisão recorrida, das Conclusões do recurso e da resposta do MP, a questão 

a decidir é a de saber se pode, no caso, ordenar -se a apensação aos presentes autos dos processos de 
contra -ordenação especificados pela recorrente.

No entendimento desta, tem ela o direito de requerer a apensação daqueles processos a estes autos 
para que aqui seja aplicado o regime do cúmulo jurídico, por mais favorável.

Ao invés, no entendimento do MP, embora o cúmulo jurídico seja legalmente possível, deve o 
mesmo ser efectuado no processo em que a recorrente for condenada em último lugar, caso, entretanto, 
os demais processos de contra -ordenação ainda não tenham sido apensados, isto porque em todas as 
contra -ordenações imputadas à recorrente apenas transitou em julgado a decisão proferida nos presentes 
autos, daí resultando que a requerida cumulação de coimas seja, por enquanto, inviável.

3.2. Ora, com o devido respeito, afigura -se -nos que o entendimento preconizado pelo MP é o que, 
na verdade, resulta da lei.

Diga -se, desde já, aliás, que não é ao caso aplicável a jurisprudência constante do ac. desta Secção 
do STA, de 18/2/2010, rec. n.º 0983/09, que a recorrente cita em apoio da sua tese, pois, do que deste 
aresto decorre, a questão ali a decidir era a de «saber qual o regime de punição do concurso de contra-
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-ordenações fiscais: se o regime do cúmulo material, se o regime do cúmulo jurídico», além de que a 
apensação dos processos havia sido requerida antes da prolação da sentença ali proferida e recorrida.

Ora, no caso vertente, o despacho que vem recorrido é o despacho proferido depois da sentença 
(e esta não foi objecto de recurso): ou seja, a sentença foi proferida em 30/9/2011 e só em 14/10/2011 
(antes do trânsito daquela decisão) é que a arguida veio requerer a apensação aos presentes autos dos 
processos de contra -ordenação ali identificados e que alegadamente estão em fase de recurso judicial, bem 
como requerer que «fosse proferida decisão de aplicação de uma única coima, nos termos do artigo 25º 
do RGIT que, à data, previa a punição em cúmulo jurídico, regime que lhe é mais favorável.»

E na verdade, à data da prática da contra -ordenação aqui em causa (20/7/2010  - data limite para 
entrega da prestação tributária em falta), o art. 25º do RGIT dispunha o seguinte [na redacção dada pelo 
art. 113º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12 (OE 2009), em vigor desde 1/1/2009]:

«1  - Quem tiver praticado várias contra -ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo 
resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.

2  - A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-
-ordenações em concurso.

3  - A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas 
às várias contra -ordenações».

E, apesar de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12 (OE 2011) ter introduzido nova redacção ao mesmo 
normativo («As sanções aplicadas às contra -ordenações em concurso são sempre objecto de cúmulo 
material»), sempre há que ter em conta o disposto nos nºs. 1 e 2 do art. 3º do DL n.º 433/82, de 27/10 
(RGCO) que se apresenta como regime subsidiário relativamente ao RGIT (cfr. a alínea b) do art. 3º 
deste): «1  - A punição da contra -ordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática do 
facto ou do preenchimento dos pressupostos de que depende» e «2  - Se a lei vigente ao tempo da prática 
do facto for posteriormente modificada, aplicar -se -á a lei mais favorável ao arguido, salvo se este já 
tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgamento e já executada». Ora, tendo a 
contra -ordenação pela qual a recorrente foi condenada sido cometida em 20/7/2010 (data limite para 
entrega da prestação tributária em falta), ou seja, em data em que estava em vigor a redacção introdu-
zida no art. 25º do RGIT pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12 e tendo, por outro lado, a recorrente alegado 
que as demais contra -ordenações também foram cometidas no âmbito daquela mesma vigência, não se 
suscitam dúvidas sobre a aplicabilidade (que nenhuma das partes contesta) do cúmulo jurídico (e não 
do cúmulo material) de acordo com o regime decorrente da redacção do art. 25º do RGIT na redacção 
da citada Lei n.º 64 -A/2008. Aliás, sendo o cúmulo jurídico sempre mais favorável ao arguido do que 
o cúmulo material, sempre aquele seria de aplicar, por força do disposto no citado art. 3º do RGCO, 
do qual resulta, igualmente, que o cúmulo jurídico só deixa de ser possível se o arguido já tiver sido 
condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado e já executada.

Todavia, no caso, apesar de ser abstractamente possível proceder ao referido cúmulo jurídico, por 
a decisão não ter sido ainda executada (sendo que, face ao regime então aplicável, quer o concurso seja 
ideal quer seja real, é obrigatória a fixação de um cúmulo jurídico de coimas, o que exige uma decisão 
para a aplicação da coima única), tendo a apensação dos ditos processos sido requerida já depois da 
prolação da sentença não pode essa apensação operar e o cúmulo haverá de ser efectuado no processo 
em que a recorrente venha a ser condenada em último lugar, caso, entretanto, os demais processos de 
contra -ordenação ainda não tenham sido apensados. Isto é, a arguida continua a ter o direito a que lhe 
seja aplicável o regime mais favorável decorrente da aplicação do cúmulo jurídico às coimas parcelares 
que venham a ser definitivamente aplicadas; mas, contrariamente ao também alegado na Conclusão 
18ª, esse direito não determina, ipso facto e no caso, a pretendida apensação dos outros questionados 
processos de contra -ordenação.

Como bem se acentua no despacho recorrido, quando o concurso de infracções não é detectado 
antes da sentença, o cúmulo jurídico superveniente pressupõe a determinação das coimas relativas a 
cada uma das infracções, através de decisão ou decisões transitadas em julgado (nº 2 do art. 78º do 
CPenal, subsidiariamente aplicável, nos termos dos arts. 3º, alínea b), do RGIT e 32º do RGCO) e, no 
caso, não há ainda caso julgado nem caso decidido relativamente a nenhuma das contra -ordenações a 
que se referem os processos cuja apensação se requer.

E nem se objecte com a jurisprudência do STA consubstanciada nos acs. de 21/1/09, 15/4/09, 1/7/09 
e 21/9/11, nos recs. nºs. 928/08, 1113/08, 174/09 e 610/11, respectivamente, invocados no corpo das 
alegações do recurso, pois que, como se disse, no caso vertente e diferentemente do que ali sucedia, o 
presente recurso vem interposto do despacho que, depois de ter sido proferida sentença, desatendeu o 
posterior pedido de apensação de processos de contra -ordenação, e não da própria sentença condenatória.

Na verdade, como a própria recorrente reconhece, a apensação de processos tem em vista a eco-
nomia processual e a uniformidade do julgamento, finalidades que, no caso, já nem sequer podem ser 
atingidas, uma vez que a apensação foi requerida depois de a sentença ter sido proferida (embora não 
tivesse ainda transitado à data do requerimento e sendo que, de todo o modo, se mostra transitada na 
presente data).
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Aliás, o disposto no art. 78º do CPenal possibilita, precisamente, a formação do cúmulo jurídico das 
penas, sempre que se descubram infracções anteriores que formam uma acumulação com a já julgada, 
sem que a pena esteja totalmente expiada, ou quando se verifique que não fora feito o cúmulo jurídico 
das diversas penas por crimes que formam uma acumulação de infracções (cfr. Maia Gonçalves, Código 
Penal Português, Anotado e comentado, 14ª edição, Almedina, 2001, anotação 2 ao art. 78º, p. 266).

Em suma, como salienta o MP, a requerida cumulação de coimas é, por enquanto, inviável, o que 
não significa que a recorrente não possa, oportunamente, requerer a aplicação do cúmulo jurídico que 
veio, fora de tempo, requerer nos presentes autos.

Neste contexto, o despacho recorrido não enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe 
imputa, devendo manter -se.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Revisão do acto tributário. Autoliquidação. Reclamação Graciosa.

Sumário:

 I — O alcance do n.º 2 do artigo 78.º da LGT, ao estabelecer que, para efeitos de 
admissibilidade de revisão do acto tributário, se consideram imputáveis à admi-
nistração tributária os erros na autoliquidação, foi o de alargar as possibilidades 
de revisão nestas situações de autoliquidação, em relação às que existiam no 
domínio do CPT, solução esta que está em sintonia com a directriz primordial da 
autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar a LGT, que era 
de reforço das garantias dos contribuintes.

 II — Aquele artigo 78.º, n.º 2, seria organicamente inconstitucional, por ser incom-
patível com aquele sentido da autorização legislativa, se fosse interpretado por 
forma que se reconduza a que a revisão oficiosa, em casos de autoliquidação, só 
fosse possível quando o contribuinte tivesse apresentado reclamação graciosa e 
impugnação judicial da autoliquidação.

Processo n.º 259/12 -30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Efacec Sistemas Electrónica, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. EFACEC SISTEMAS ELECTRÓNICA, S.A., com a identificação constante dos autos, 

moveu uma acção administrativa especial contra o MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, no Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal do Porto, requerendo a anulação do acto de indeferimento do recurso hierárquico, 
relativo ao seu pedido de revisão oficiosa, com o fundamento em que tal pedido havia sido apresentado 
intempestivamente, mais solicitando a condenação da Administração Fiscal a apreciar o seu pedido de 
revisão oficiosa, que foi julgada procedente.

2.Não se conformando com tal decisão, o Ministério das Finanças veio interpor recurso, para a 
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, 
formulando as seguintes Conclusões:

“A) Ao condenar a AT à apreciação do pedido de revisão apresentado pela então A. e ora recorrida, 
por o mesmo não ser intempestivo, a sentença recorrida, salvo o devido respeito, fez uma incorrecta 
interpretação e aplicação do n.º 2 do art. 78º da LGT e art. 131º do CPPT, aos factos.

B) Na verdade, a única questão jurídica que estava em causa apreciar e resolver nos presentes 
autos era a da interpretação do disposto nos n.º 1 e 2 do art. 78º da LGT e saber se a A. podia obter 
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a revisão da autoliquidação de IRC do ano de 2000, não obstante ter sido dado como facto provado 
que a ora recorrida apresentou o pedido de revisão de autoliquidação, para além do prazo de 2 anos, 
previsto no art. 131º n.º 1 do CPPT, contado da apresentação da declaração Mod. 22.

C) Ora, nos termos do n.º 2 do art. 78º da LGT foi considerado, tendo em vista a possibilidade 
de se poder proceder à revisão do acto tributário, o erro praticado na autoliquidação como erro im-
putável aos Serviços.

D) E, deste modo, os erros cometidos pelo sujeito passivo que procedam a uma autoliquidação 
são susceptíveis de serem revistos, nos mesmos termos em que o são as liquidações efectuadas pela 
AT, em que existiu erro imputável aos Serviços.

E) No entanto, note -se que, enquanto face ao n.º 1 do art. 78º da LGT, o sujeito passivo pode 
pedir essa revisão no prazo de que dispõe para reclamar administrativamente, com fundamento em 
qualquer ilegalidade, findo este prazo, só pode obter a revisão no prazo de 4 anos ou a todo o tempo 
se o imposto ainda não estiver pago, em caso de existir erro imputável aos Serviços, já no n.º 2 desse 
artigo 78º, se estipula que a revisão efectuada em casos de autoliquidação, embora sempre ficcionada 
em erro imputável aos Serviços, não pode ser feita em prejuízo dos ónus de reclamação ou impug-
nação impostos ao contribuinte.

F) Deste modo e, contrariamente ao decidido pelo Mmº Juiz “a quo” entenderam, e bem, os Acór-
dãos do STA, de 31/10/07, proferido no proc. n.º 0593/07, e de 21/05/08, proferido no proc. n.º 0863/07 
que, embora o art. 95º n.º 1 da LGT assegure o direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo 
dos direitos e interesses legalmente protegidos do interessado, tal artigo também acrescenta que esse 
direito se deve conformar ás formas de processo prescritas na lei.

G) É que, quanto aos actos de autoliquidação, está consagrada na lei a obrigatoriedade de uma 
reclamação graciosa, que é prévia à abertura da via da impugnação judicial.

H) Pelo que, o contribuinte não está impedido de impugnar a autoliquidação, tem é que previa-
mente reclamar da mesma.

I) A consagrar -se a tese defendida pela sentença ora recorrida, na esteira do deliberado no Acór-
dão do STA, de 28/11/07, proc. n.º 0532/07, está a contornar -se e a derrogar -se o regime legal previsto 
no art. 131º do CPPT, permitindo -se a abertura de mais uma via graciosa e outra contenciosa, esta 
última contra eventual indeferimento do pedido de revisão oficiosa.

J) O que consubstanciaria uma interpretação contra a letra e o espírito da lei, dado que, ine-
quivocamente, o que se pretende é que haja uma reclamação graciosa, e não uma revisão oficiosa, 
obrigatória e prévia à utilização do meio contencioso, até como forma de suscitar a prática de um acto 
da AT do qual o sujeito passivo possa recorrer.

L) E está a decidir -se, igualmente, contra a jurisprudência já mencionada, constante dos Acórdãos 
do STA, de 31/10/07, proferido no proc. n.º 0593/07, e de 21/05/08, proferido no proc. n.º 0863/07, uma 
vez que, não obstante o sujeito passivo não ter apresentado reclamação graciosa prévia, no prazo de 
que para tal dispõe, o mesmo pode sempre reagir contenciosamente contra a autoliquidação, desde 
que, suscite um pedido de revisão oficiosa do acto para além do prazo daquele reclamação prévia.

M) Por outro lado, não se antevê que esta interpretação contenda com a intenção do legislador, 
de reforço das garantias do contribuinte, que alargou, no n.º 2 do art. 78º da LGT, as possibilidades 
de revisão oficiosa em caso de autoliquidação.

N) É que, o regime que consta da LGT, quanto à revisão do acto de autoliquidação é bem mais 
abrangente que aquele que constava do anterior CPT, uma vez que se possibilita, em casos em que 
é desenvolvida acção de inspecção dirigida contra o contribuinte dentro do prazo de caducidade do 
imposto, que a AT reveja o acto de autoliquidação praticado pelo mesmo, tendo em conta as correc-
ções feitas, quer a favor da AT quer, por razões de equidade, a favor do próprio sujeito passivo (e não 
apenas nos casos em que tivesse havido correcção dos elementos evidenciados na declaração, como 
sucedia no regime constante do n.º 2 do art. 94º do CPT).

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.a, deve ser concedido provimento ao 
presente recurso, devendo a sentença recorrida ser revogada e ser substituída por outra que julgue 
improcedente a acção, com todas as legais consequências.”

3.Foram apresentadas Contra -alegações pela EFACEC SISTEMAS ELECTRÓNICA, SA., 
com as seguintes Conclusões:

“I. Resulta dos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT que a Revisão dos actos tributários pode operar 
por iniciativa, quer (i) do sujeito passivo, (ii) quer da Administração Fiscal.

II. Quando a iniciativa é da Administração Tributária, o prazo para interposição do pedido de 
Revisão é de 4 anos, sendo certo que, nestes casos, o fundamento de tal pedido tem de ser, necessa-
riamente, o erro imputável aos serviços, determinando o n.º 2 do artigo 78.º da LGT que se considera 
imputável aos serviços o erro na auto -liquidação.

III. É entendimento pacífico e unânime na Jurisprudência dos Tribunais Superiores que não 
obstante a iniciativa de tal Revisão pertença à Administração Fiscal, ela pode ser despoletada por 
iniciativa dos contribuintes — neste sentido, por exemplo, os Acórdãos do Supremo Tribunal Adminis-
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trativo, datados de 06/10/2005, proferido no âmbito do processo n.º 0653/05 (Jorge Lopes de Sousa); 
de 02/07/2003 e proferido no processo n.º 0945/03 (Mendes Pimentel); de 28/11/2007 (Jorge de Sousa) 
e proferido no âmbito do processo n.º 0532/07; de 14/12/2011 e proferido no âmbito do processo 
n.º 0366/11 (Dulce Neto). No Tribunal Central Administrativo Sul, por exemplo, os Acórdão datado 
de 11/01/2005 e proferido no âmbito do processo n.º 00262/04 (Gomes Correia) e de 25/11/2009 e 
proferido no âmbito do processo n.º 02842/09 (José Correia).

IV. Tal é, também, confirmado pela doutrina administrativa emanada da própria Administração 
Fiscal, nomeadamente no Despacho n.º 1695/2002, datado de 08/05/2002 da Direcção de Serviços 
de Justiça Tributária.

V. Face ao exposto, é manifesto que a Sentença recorrida encontra -se fundamentada, faz uma 
correcta interpretação do Direito aplicável e não merece, por isso, qualquer censura e deve, em con-
sequência, manter -se na Ordem Jurídica (…)”.

4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer no sentido 
da improcedência do recurso, no seguimento de jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal 
“(Neste sentido a jurisprudência consolidada do STA: Acórdãos de 2002.03.20, processo n.º 26580; 
de 2002.12.17, processo n.º 1182/03; 2003.10.29, processo 462/03; de 2003.04.02, processo 1771/02; 
de 2003.07.20, processo n.º 945/03; 2005.05.11, processo n.º 319/05; 2006.05.17, processo n.º 16/06; 
de 2007.112.28, processo 523/07 e de 2011.12.14, processo n.º 366/11).”

5. Corridos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1). Em 31.05.2001, a A. apresentou a declaração de rendimentos modelo 22 relativa ao exercício 

de 2000.
2). Em 21.08.2001, a administração tributária emitiu a liquidação de IRC nº25000910860 relativa 

ao exercício de 2000, com um reembolso à A. no montante de € 188.180,03.
3). Em 31.05.2005, a ora A. requereu ao abrigo do disposto no art. 78º da LGT e do art.10º nº1, 

alínea b) do CPPT a revisão oficiosa da liquidação referida em 2).
4). Tal pedido de revisão oficiosa foi indeferido, por extemporaneidade.
5). Em 22.09.2006, a A. apresentou recurso hierárquico da decisão pedido de revisão oficiosa 

para o Sr. Ministro das Finanças.
6). Por despacho de 08.06.2012, foi indeferido o recurso hierárquico apresentado pela A. com fun-

damento na extemporaneidade do pedido de revisão oficiosa referente à liquidação referida em 2).
7). Em 30.06.3008, foi remetido à A. o ofício n.º 47796/0354 com o conteúdo do despacho re-

ferido em 6).
8). A presente acção foi instaurada em 30.09.2008.”
2 - DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
A recorrida intentou acção administrativa especial pedindo a anulação do despacho da Directora de 

Serviços, da direcção de Serviço de IRC, de 12/06/08, que indeferiu o recurso hierárquico apresentado 
face ao indeferimento de pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de IRC relativo ao exercício de 
2000, ao abrigo do art. 78º da LGT.

Vem o presente recurso da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 
13 de Outubro de 2011, que julgou procedente a referida acção.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
• Como resulta dos autos, o acto de indeferimento do recurso hierárquico objecto da presente acção 

assentou exclusivamente na extemporaneidade do pedido de revisão oficiosa referente à liquidação do 
ano de 2000, apresentado pela ora A.

• Assim, a primeira questão que cumpre apreciar é a de saber se este acto é (ou não) válido e, 
consequentemente, se deve (ou não) ser revogado e substituído por outro.

• A Autora sustenta, desde logo, ser hoje jurisprudência pacífica, que a revisão do acto tributário 
ainda que impulsionada por pedido do contribuinte, dentro do prazo de revisão  - 4 anos  - caso se veri-
fiquem os respectivos pressupostos legais, conduz à abertura da via contenciosa.

• Por seu turno, a entidade demandada entende que a revisão oficiosa da autoliquidação tem de 
ser precedida de reclamação graciosa necessária e autónoma, a apresentar nos termos do artigo 131º 
do CPPT.

• Porém, como é jurisprudência pacífica e reiterada, tal não significa que o contribuinte não possa, 
no prazo da revisão oficiosa, ou seja, no prazo de 4 anos, pedir essa mesma revisão (…)

• Como se escreveu nas conclusões do supra citado Ac. de 28/11/2007, Proc. 0532/07: “1 - O 
alcance do n.º 2 do artº 78º da LGT, ao estabelecer que, para efeitos de admissibilidade de revisão do 
acto tributário, se consideram imputáveis á administração tributária os erros na autoliquidação, foi o de 
alargar as possibilidades de revisão nestas situações de autoliquidação, em relação às que existiam no 
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domínio do CPT, solução esta que está em sintonia com a directriz primordial da autorização legislativa 
em que se baseou o Governo para aprovar a LGT, que era a de reforço das garantias dos contribuintes. 
II  - Aquele artº 78º, n.º 2, seria organicamente inconstitucional, por ser incompatível com aquele sentido 
da autorização legislativa, se fosse interpretado por forma que se reconduza a que a revisão oficiosa, 
em casos de autoliquidação, só fosse possível quando o contribuinte tivesse previamente apresentado 
reclamação graciosa e impugnação judicial da autoliquidação.”

• Conclui -se, assim, na esteira deste Acórdão e cujo entendimento sufragamos, que apesar de 
não ter sido apresentada reclamação graciosa pela Autora nos termos do art. 131º do CPPT, esta não 
estava impedida de pedir a revisão oficiosa, dentro do prazo legal em que a Administração Tributária 
a podia efectuar e, consequentemente, pela tempestividade do pedido de revisão oficiosa apresentado 
pela ora Autora.”

Conta este entendimento se insurge a Administração Fiscal, argumentando, em síntese, que a 
consagrar -se a tese defendida pela sentença está a contornar -se e a derrogar -se o regime legal pre-
visto no art. 131º do CPPT, o que consubstancia uma interpretação contra a letra e o espírito da lei, 
dado que, inequivocamente, o que se pretende é que haja uma reclamação graciosa, e não uma revisão 
oficiosa, obrigatória e prévia à utilização do meio contencioso, até como forma de suscitar a prática 
de um acto da AT do qual o sujeito passivo possa recorrer.

Em face das conclusões, que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do 
estatuído nos arts. 684º, nº3, e 685º -A/1, do CPC, a questão a decidir gira em torno da interpretação 
do sentido e alcance do disposto no art. 78º, nºs 1 e 2, da LGT, com vista a verificar se andou bem a 
sentença recorrida ao considerar que a recorrida podia validamente requerer a revisão oficiosa de uma 
autoliquidação de IRC, nos quatro anos posteriores à respectiva emissão, ainda que não tenha deduzido 
reclamação prévia nos termos do estatuído no artigo 131.º do CPPT.

2.2 Sentido e alcance do art. 78º, nºs 1 e 2, da LGT
Como é salientado no Parecer do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, junto deste Tribunal, 

a interpretação do art. 78º, nºs. 1 e 2, da LGT tem sido objecto de numerosos arestos deste Supremo 
Tribunal, sendo já firme e uniforme a jurisprudência vazada, entre outros, no Acórdão de 28/11/2007, 
proc n.º 0532/07, que serviu de fundamento à sentença recorrida. Como se trata de questão idêntica 
porque assente nos mesmos pressupostos de direito e uma vez que concordamos com o decidido no 
mencionado Acórdão, vamos, com a devida vénia, transcrever o mencionado Acórdão, com as devidas 
adaptações se as houver.

No mencionado Acórdão começa -se por dizer que “Desde logo, é de notar que na autorização 
legislativa em que se baseou a aprovação da LGT pelo Governo se indicava como princípio primacial a 
assegurar o «reforço das garantias dos contribuintes» (artº 1º, n.º 2, da Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto), 
pelo que, estando estas garantias incluídas na reserva relativa de competência legislativa da Assem-
bleia da República [arts. 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), da CRP], é de concluir com segurança que 
qualquer norma da LGT que, na sua redacção inicial, concretize uma redução dessas garantias será 
organicamente inconstitucional.

“É a esta luz que se tem de interpretar o artº 78º da LGT que estabelece o regime da revisão dos 
actos tributários.

Este artº 78º, na redacção inicial, estabelece o seguinte:
Artigo 78º
Revisão dos actos tributários
1  - A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa 

do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, 
ou, por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o 
tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

2  - Sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera -se 
imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação.

3  - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o dirigente máximo do serviço pode autori-
zar, excepcionalmente, nos três anos posteriores ao do acto tributário a revisão da matéria tributável 
apurada com fundamento em injustiça grave ou notória.

4  - Para efeitos do número anterior, apenas se considera notória a injustiça ostensiva e inequívoca 
e grave a resultante de tributação manifestamente exagerada e desproporcionada com a realidade ou 
de que tenha resultado elevado prejuízo para a Fazenda Nacional.

5  - A revisão do acto tributário por motivo de duplicação de colecta pode efectuar -se, seja qual 
for o fundamento, no prazo de quatro anos.

6  - Interrompe o prazo da revisão oficiosa do acto tributário ou da matéria tributável o pedido 
do contribuinte dirigido ao órgão competente da administração tributária para a sua realização.

“Embora este artº 78º da LGT, no que concerne a revisão do acto tributário por iniciativa do con-
tribuinte, se refira apenas à que tem lugar dentro do «prazo de reclamação administrativa», no seu n.º 6 
(nº 7 na redacção actualmente vigente) faz -se referência a «pedido do contribuinte», para a realização 
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da revisão oficiosa, o que revela que esta, apesar da impropriedade da designação como «oficiosa», 
pode ter subjacente também a iniciativa do contribuinte. Idêntica referência é feita no n.º 1 do artº 49º 
da LGT, que fala em «pedido de revisão oficiosa».

“Esta possibilidade de a revisão «oficiosa», que deve ser da iniciativa da administração tributária, 
ser suscitada por um pedido do contribuinte veio a ser confirmada pela alínea a) do n.º 4 do artº 86º 
do C.P.P.T., que refere a apresentação de «pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo, com 
fundamento em erro imputável aos serviços».

“É, assim, inequívoco que se admite, a par da denominada revisão do acto tributário por iniciativa 
do contribuinte (dentro do prazo de reclamação), que se faça, também na sequência de pedido seu, a 
«revisão oficiosa» (que a Administração deve realizar por sua iniciativa).

“Por outro lado, a alínea d) do n.º 2 do artº 95º da L.G.T. refere os actos de indeferimento de 
pedidos de revisão entre os actos potencialmente lesivos, que são susceptíveis de serem impugnados 
contenciosamente. Não se faz, aqui qualquer distinção entre actos de indeferimento praticados na se-
quência de pedido do contribuinte efectuado no prazo da reclamação administrativa ou para além dele, 
pelo que a impugnabilidade contenciosa a actos de indeferimento de pedidos de revisão praticados 
em qualquer das situações, o que, aliás, é corolário do princípio constitucional da impugnabilidade 
contenciosa de todos os actos que lesem direitos ou interesses legítimos dos administrados (artº 268º, 
n.º 4, da C.R.P.).

“Também à face da LGT, não é indiferente para o contribuinte impugnar ou não os actos de liqui-
dação dentro dos respectivos prazos, pois em caso de anulação em processo impugnatório, judicial ou 
administrativo, pode ser invocada qualquer ilegalidade e, no caso de erro imputável aos serviços, há 
direito a juros indemnizatórios (artº 43º, n.º 1, da LGT), enquanto nos casos de revisão oficiosa da liqui-
dação (quando não é feita a pedido do contribuinte, no prazo da reclamação administrativa, situação que 
é equiparável à de reclamação graciosa) apenas há direito a juros indemnizatórios nos termos do artº 43º, 
n.º 3, da LGT e a anulação apenas pode ter por fundamento erro imputável aos serviços e duplicação 
de colecta (artº 78º, nºs 1 e 6, da LGT). “Assim, é de concluir que, o facto de ter transcorrido o prazo 
de reclamação graciosa e de impugnação judicial do acto de liquidação, não impedia a impugnante de 
pedir a revisão oficiosa e impugnar contenciosamente o acto de indeferimento desta (1). (…).

“Exposto este regime da revisão do acto tributário e impugnação das decisões proferidas (ou omi-
tidas) no seu âmbito, chega -se à conclusão que não obsta à possibilidade de impugnação contenciosa 
a falta da reclamação prevista no artº 151º do CPT e, depois, no artº 131º do CPPT.

“Na verdade, essa reclamação era necessária para a impugnação judicial do acto de autoliquida-
ção, com o regime geral da impugnação de actos anuláveis e com aos efeitos retroactivos próprios dos 
meios anulatórios.

“Porém, a sua falta não obsta (como também não obsta a impugnação judicial dos actos que po-
dem ser impugnados contenciosamente por via directa), a que possa ser pedida a revisão oficiosa, com 
os efeitos próprios desta, limitados à cessação dos efeitos do acto, traduzida na restituição do que foi 
recebido pela administração tributária e que não deveria ter sido pago, à face do regime substantivo 
aplicável (eventualmente acrescida de juros indemnizatórios nos termos do n.º 3 do artº 43º da LGT, 
sem natureza retroactiva)”.

“Em face do exposto é de concluir que, apesar de não ter sido deduzida reclamação graciosa, nos 
termos do artº 151º do CPT, a impugnante ora recorrida podia pedir a revisão oficiosa, dentro do prazo 
legal em que a Administração Tributária a podia efectuar, e, ao contrário do defendido pela recorrente, 
podia impugnar contenciosamente a decisão de indeferimento.

“Regressando ao Acórdão que temos vindo a seguir, sempre se dirá que “o n.º 2 do referido artº 78º, 
ao estabelecer que «sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, 
considera -se imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação», poderia 
sugerir uma interpretação no sentido de, nos casos de autoliquidação, sem reclamação ou impugnação 
prévia não poder haver revisão. (É incompreensível a referência feita no início deste n.º 2 ao «ónus 
legais de reclamação ou impugnação», parecendo mesmo que se trata de um lapso, pois o que seria 
compreensível e adequado seria referirem -se os «direitos legais de reclamação e impugnação», que, 
naturalmente, como sucede relativamente a qualquer outra liquidação, não são prejudicados pelo facto 
de haver possibilidade de revisão do acto tributário.)

“Porém, pelo que se disse sobre o sentido da autorização legislativa em que se baseou a apro-
vação da LGT pelo Governo, assente que à face do CPT era possível a revisão oficiosa nos casos 
de autoliquidação quando não tivesse sido apresentada reclamação graciosa e estivesse expirado o 
prazo para a apresentar, se aquele n.º 2 pudesse ser interpretado com o sentido de impedir a revisão 
oficiosa quando não tivesse havido nem pudesse haver já reclamação graciosa, estar -se -ia perante 
uma situação em que a LGT diminuiria as garantias dos contribuintes, o que implicaria a inconstitu-
cionalidade orgânica daquela norma, por ser uma iniciativa legislativa contrária à lei de autorização 
(artº 112º, n.º 2, da CRP).
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“No entanto, a interpretação referida não é forçosa, pois, embora a redacção do n.º 2 do artº 78º 
seja infeliz, pela falta de clareza, o seu perceptível alcance, ao ficcionar que todos os erros na autoli-
quidação, para efeitos do n.º 1, se consideram imputáveis aos serviços, é o de admitir a possibilidade 
de revisão oficiosa em todos os casos.

“Na verdade, a imputação de todos os erros da autoliquidação à administração tributária é uma 
ficção que está em manifesta dissonância com a realidade, pois, sendo o contribuinte quem faz a 
autoliquidação, o que é normal é que os erros lhe sejam imputáveis a ele próprio, que a fez, e não à 
administração tributária, que não a fez. “Apenas se entrevê a possibilidade de erros na autoliquidação 
serem imputáveis à administração tributária nos casos em que esta procedeu a correcções ou em que o 
contribuinte incorreu em erros seguindo instruções que aquela lhe forneceu.

“Por outro lado, esta ficção de que todos os erros da autoliquidação são imputáveis à administração 
tributária vale apenas «para efeitos do número anterior», que estabelece as condições de admissibilidade 
da revisão oficiosa, fazendo depender a revisão por iniciativa da administração tributária da existência 
de erro imputável aos serviços. Isto é, esta ficção não vale para outros efeitos, designadamente para 
determinar direito a juros indemnizatórios.

“Por isso, é de concluir que o objectivo que se teve em vista com o n.º 2, foi alargar as situações 
em que é admissível a revisão em casos de autoliquidação, permitindo -a sempre (e não apenas nos caso 
em que tivesse havido correcção dos elementos evidenciados pela declaração, como sucedia no regime 
do artº 94º, n.º 2, do CPT), inclusivamente quando o erro é imputável ao contribuinte, que passou a 
ficcionar -se como imputável à administração tributária.

“É, aliás, uma solução legal que se compreende, pois a restrição das possibilidades de revisão aos 
casos em que se comprovasse que o erro era imputável à administração tributária reconduzia -se a que 
as possibilidades de revisão oficiosa nos casos de autoliquidação fossem muito menores do que as que 
existam em relação à generalidade dos actos de liquidação.

“Assim, sendo a intenção legislativa subjacente ao n.º 2 do artº 78º da LGT alargar as possibili-
dades de revisão em relação às existentes anteriormente, tem de se rejeitar a interpretação defendida 
pela administração tributária, segundo a qual a revisão só podia ser efectuada se tivesse sido apresen-
tada previamente reclamação graciosa, pois ela consubstanciaria uma diminuição das possibilidades 
de revisão em relação às existentes no domínio do CPT, em que ela era admissível sem dependência 
dessa condição.

“Por outro lado, seria incompreensível exigir -se o preenchimento desta condição, pois, se o contri-
buinte tivesse apresentado reclamação graciosa tempestivamente, a correcção dos erros que detectasse 
poderia ser efectuada nesse processo de reclamação ou no subsequente processo de impugnação judicial, 
não sendo necessária a revisão oficiosa”.

Atento o exposto, concluímos, com o referido Acórdão, no sentido de que é contrária ao sentido 
do n.º 2 do artº 78º a interpretação defendida, no caso sub judice, pela Fazenda Pública, que se recondu-
ziria a uma restrição das possibilidades de revisão oficiosa, que só seria possível quando o contribuinte 
tivesse apresentado reclamação no prazo de dois anos.

A sentença recorrida que decidiu em conformidade com a jurisprudência vazada, entre outros, 
no Acórdão transcrito, não merece qualquer censura, pelo que deve ser confirmada e, nessa sequência, 
deve ser rejeitado o presente recurso.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Cfr., entre outros, os Acórdão do STA de 12/2/2001, rec n.º 26233/2001; 19/2/2003, rec. n.º 1461/02;9/4/2003, rec 
n.º 422/03; e de 2/2/2005, rec n.º 1171/04. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Ocupação da via pública. Comunicações 
electrónicas. Dupla tributação.
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Sumário:

 I — Para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista no artigo 106.º da Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas) não podem ser 
cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação de sistemas e equipa-
mentos em terreno do domínio público municipal e que tenham como contrapartida 
a utilização desse terreno, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma rea-
lidade e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, na medida em 
que estas constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determi-
nado benefício e não se poder justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício.

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

Processo n.º 281/12 -30.
Recorrente: Município de Aveiro.
Recorrido: Zon TV Cabo Portugal, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da 
sentença de improcedência da impugnação judicial que a sociedade ZON – TV CABO PORTUGAL, 
S.A. deduziu contra o acto expresso de indeferimento do pedido de revisão oficiosa apresentado contra 
o acto de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública efectuada por aquela Câmara Municipal, no 
valor de € 4.631,79.

Terminou a sua alegação de recurso enunciando as seguintes conclusões:
A. A Recorrente não se conforma com a interpretação da sentença recorrida, que resumiu a questão 

dos autos ao artigo 106º da Lei das Comunicações Electrónicas e concluiu que: “Os Município não 
podem impor a estas entidades, pelo direito de utilização do domínio público para a implementação, 
passagem ou o atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamento e demais recursos 
de redes e serviços de comunicações electrónicas, outras imposições tributária que não seja a Taxa 
Municipal de Direito de Passagem”, entendendo que a mesma incorreu em erro de julgamento, por 
erro em vários pressupostos legais, verificando -se, por outro lado, omissão completa quanto a questões 
suscitadas e que deveriam ter sido analisadas, com as legais consequências.

Enquadramento Comunitário:
B. Em matéria de direito comunitário, a sentença recorrida limita -se a referir as directivas, sem 

explicitar qualquer artigo aplicável ou no qual se suportou para concluir pela ilegalidade da taxa de 
ocupação por via da aplicação da legislação comunitária, não se encontrando devidamente fundamen-
tada. Na verdade, não se extrai das directivas comunitárias a proibição para os Municípios cobrarem 
taxas pela ocupação do domínio público municipal ou a violação do direito comunitário pela liquidação 
das taxas em crise. A indicada Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Março de 2002, estabeleceu um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações 
electrónicas (directiva -quadro) e apenas prevê sobre o assunto, no seu artigo 11º (direitos de passagem) 
que se refere aos princípios e garantias. A também citada Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à autorização de redes e serviços de comunicações elec-
trónicas (directiva autorização) prevê no artigo 13º, sob a epigrafe de “Taxas aplicáveis aos direitos de 
utilização e direitos de instalação de recursos” que: “Os Estados -Membros podem autorizar a autoridade 
competente a impor taxas sobre os direitos de utilização das radiofrequências, ou números ou direitos 
de instalação de recursos em propriedade pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a 
utilização óptima desses recursos”. E apenas dispõe o mesmo artigo que é necessário garantir que “tais 
taxas sejam objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionais relativamente 
ao fim a que se destinam e terão em conta os objectivos do artigo 8º da Directiva 2002/21/CE”.

C. Do exposto decorre que caberia ao legislador de cada estado membro a definição e organi-
zação das taxas a aplicar em matéria de utilização e direitos de instalação de recursos, como garantia 
dos princípios indicados, sendo irrelevantes, em nosso entender, os objectivos gerais enunciados na 
sentença em matéria de telecomunicações (abertura do mercado e redução de preços entre outros), que 
não fundamentam em matéria de direito a decisão, com as consequências legais previstas na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 668º do CPC.

Enquadramento legislativo e caracterização da TMDP: Imposto (?)
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D. Entendeu o tribunal a quo que a TMDP é a única taxa passível de cobrança pelos Municípios 
em matéria de ocupação do domínio público, sem analisar em concreto no que se traduz esta designada 
“taxa”, sendo, em nosso entender, insuficiente a fundamentação da sentença quanto a esta matéria. O 
legislador português, quando transpôs para o ordenamento jurídico português as Directivas através da 
Lei n.º 5/2004 criou o artigo 106º da Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações electrónicas ou LCE) e 
decorre da Lei das Comunicações Electrónicas a possibilidade de utilização do domínio público em 
condições de igualdade e que a as taxas a cobrar pelos direitos de passagem devem observar os prin-
cípios referidos na directiva quadro. Mas não se prevê em nenhum artigo que o pagamento da TMDP 
isente as empresas do pagamento de outras taxas municipais, de entre estas, do pagamento das taxas 
pela ocupação do domínio público e privado municipal (n.ºs 1 e 3 do art. 106º da Lei n.º 5/2004).

E. Ademais, coloca -se em causa a própria natureza da TMDP, qualificada de “taxa”, mas que 
se afigura um verdadeiro imposto, sendo irrelevante tal designação, na esteira do entendimento do 
Supremo Tribunal Administrativo, no Acórdão de 08/11/2006, proferido no Recurso n.º 0648/06. Na 
verdade, a TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas, para todos os clientes finais e tal montante será depois cobrado ao cliente na factura 
mensal, sendo entregue voluntariamente pelas empresas abrangidas (n.º 3 do art. 106º da mesma lei e 
art. 3º do Regulamento)

F. É entendimento da recorrente, suportado na doutrina e na jurisprudência recentes quanto à distin-
ção entre taxa e imposto que: As taxas assumem três formas principais: Uma resultante de uma concreta 
relação com um serviço público; Outra de utilização de um bem do domínio público; Uma terceira de 
remoção, por acto administrativo, de obstáculos jurídicos a um comportamento dos particulares — cfr. 
art. 4º n.º 2 da LGT. Essencialmente, a taxa distingue -se do imposto pela bilateralidade ou unilaterali-
dade do tributo, respectivamente: aquela, ao contrário deste, supõe a existência de correspectividade 
entre duas prestações; a primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo Estado ou outra 
entidade pública.” - Vejam -se os acórdãos do STA de 30/04/2008, Recurso n.º 206/2008, www.dgsi.pt 
e o Ac. do TCA Norte de 28/01/2010, no processo n.º 00896/06.2BEBRG, 2ª Secção do Contencioso 
Tributário, A taxa é uma prestação tributária que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação espe-
cífica, resultante de uma relação concreta entre o contribuinte e o ente público — Cfr. António Luciano 
de Sousa Franco, Finanças Públicas, págs. 63 -64.

G. Partindo desta distinção e se a denominada “taxa” é a contrapartida da utilização de um bem de 
domínio público, questiona -se porque motivo são os clientes finais dos serviços das operadoras de tele-
comunicações os sujeitos passivos, quando são as operadoras de telecomunicações quem efectivamente 
utiliza o bem do domínio público; Contrariamente ao defendido na sentença, para quem efectivamente 
suporta a TMDP não existe contrapartida, o que conflitua com a natureza bilateral ou sinalagmática da 
taxa, que implica uma contraprestação que não existe, não sendo materialmente legítima.

H. Assim, relativamente à TMDP, independentemente da designação dada pelo legislador, falhando 
o carácter bilateral, inexistindo relação concreta entre o particular e o Município, sendo o seu universo 
independente de qualquer “medição” da ocupação e afastando -se claramente do regime previsto na Lei 
das Taxas das Autarquias Locais, sem possibilidade de qualquer controlo ou cobrança coerciva pelos 
Municípios ou pela entidade reguladora (ICP -ANACOM), entende -se que estão em causa verdadeiros 
tributos com natureza de impostos que revertem para os Municípios, com todas as características de 
“prestação coactiva, pecuniária, unilateral, estabelecida pela lei a favor do Estado ou de outro ente 
público, sem carácter de sanção, com vista à cobertura das despesas públicas e ainda tendo em conta 
objectivos de ordem económica e social”.

I. Se a TMDP fosse imputada às operadoras, estaria preenchido o conceito de taxa e, aí sim, po-
deríamos entender que a TMDP e a taxa de ocupação poderiam ter o mesmo âmbito, conforme defen-
dido na sentença recorrida. No entanto tal não se verifica no caso concreto, não podendo a recorrente 
conformar -se com a interpretação levada a efeito na sentença.

J. Poderia também entender -se que a contraprestação na TMDP consiste na utilização, pelos 
clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela operadora, equipamentos estes que possibilitam aos 
mesmos consumir o serviço de comunicação electrónica que lhes é prestado pela operadora através da 
utilização dos recursos instalados no domínio público, já se verificando o sinalagma. Mas nessa linha 
a TMDP e a taxa de ocupação não teriam o mesmo âmbito, não se verificando dupla tributação, nem 
sendo ilegais as liquidações promovidas pelo Município.

L. A douta sentença ignorou a posição do ICP -ANACOM e não considerou os documentos juntos 
aos autos, mesmo depois de ter sido o tribunal a solicitar novos esclarecimentos, que respondeu mantendo 
a posição relativamente ao assunto, que se transcreve “(...) a lei não revogou expressamente outras taxas 
que eventualmente os Municípios tivessem em vigor para os mesmos efeitos (as chamadas taxas de 
ocupação)”  - Doc. n.º 1, junto com a contestação, constante de fls. 41 e 42 do Autos) -, verificando -se 
também aqui em nosso entender, omissão de pronúncia. Com efeito, a citada Directiva 2002121/CE 
veio atribuir relevo às autoridades reguladoras nacionais (vide artigo 3º), prevendo um vasto conjunto 
de funções (artigo 8º e seguintes) de regulação, supervisão, fiscalização e sancionamento no âmbito 
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das redes e serviços de comunicações electrónicas, bem como dos recursos e serviços conexos. E ao 
Instituto de Comunicações de Portugal  - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP -ANACOM), que 
estão acometidas tais funções. E o Município sempre pautou a sua actuação em conformidade com 
os esclarecimentos obtidos, dado que, pelas funções que desempenha, esta seria a única entidade que 
poderia pronunciar -se sobre a matéria e colaborar para o esclarecimento das dúvidas suscitadas pelo 
Município.

M. Se a alínea b) do art. 20º, da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro (cujo artigo 1º n.º 1 aprovou 
o Orçamento do Estado para 2005), veio clarificar que: “Durante o ano de 2005, fica o Governo auto-
rizado a legislar, alterando o art. 19.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, no sentido de ampliar as taxas 
que os municípios podem cobrar, alargando -as às seguintes situações: (...) b) Ocupação ou utilização 
do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal e aproveitamento dos bens de utilidade 
pública, designadamente por empresas e entidades nos domínios das comunicações e distribuição de 
gás”. Não se vislumbra qual o sentido da ampliação da possibilidade de cobrança de taxas pelos muni-
cípios se a Lei n.º 5/2004, de 10/02 e o invocado artigo n.º 106º da LCE são anteriores a esta alteração 
da então vigente Lei das Finanças Locais.

N. Desde 01/01/2007, com a nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15/01) e da Lei 
n.º 53 - E/2006, de 29/12 (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais), o regime das taxas passou a 
estar regulada também expressamente nos artigos 6º e 15º dos diplomas citados, que nem sequer foram 
referidos na sentença, que não interpretou correctamente os princípios que regem as matérias, tendo -se 
limitado a resumir a questão controvertida à análise do artigo 106º da LCE; dado que as taxas em causa 
têm a natureza de taxas; entre muitos outros, vide Acórdãos do Tribunal Constitucional nºs 241/02, de 
14/7/03 e 354/2004 e do STA de 17/11/04, in recs. nºs 650/04 e 654/04; de 13/4/05, in rec. n.º 1.339/04 
e recentemente de 09/10/2008, in rec. 500/08 e de 10/12/2008, in rec. 735/08) e existe neste âmbito uma 
contraprestação inequívoca, uni carácter de bilateralidade, em beneficio exclusivo das operadoras de 
serviços de telecomunicações que beneficiam da ocupação. Refira -se, o Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo, datado de 08/11/2006, no Processo 648/06, quanto ao conceito de “contraprestação” 
que, “... é satisfeita a necessidade individual da recorrente, enquanto entidade organizada com vista à 
exploração de um ramo de negócio. Por isto, o tributo exigido a propósito da ocupação e utilização do 
subsolo tem contrapartida na disponibilidade dessas ocupações e utilização em benefício da recorrente, 
para satisfação das suas necessidades individuais de empresa dedicada à distribuição e venda de gás. 
O que vale por dizer que se trata de uma taxa, e não de um imposto”.

O. A articulação da LCE com a legislação em vigor em matéria de poderes, atribuições e compe-
tências dos Municípios, Lei das Finanças Locais e Lei das Taxas das Autarquias Locais e respectivas 
referências e princípios constitucionais, não é sequer abordada na sentença e conduza diversa interpreta-
ção da levada a efeito no douto aresto: As estradas municipais pertencem ao domínio público municipal 
(cfr art. 84º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, conjugado com o Regulamento Geral das 
Estradas e Caminhos Municipais, aprovado pela Lei n.º 2110, de 19/08/1961, com as sucessivas altera-
ções, artigos 13º n.º 1 alínea a) e 18º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para as autarquias locais). No âmbito dos direitos de gestão 
desse domínio cabe, nomeadamente, o poder de cobrar valores pelo uso especial ou uso privativo da 
coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta (extensão e volume da ocupação), 
sendo certo que a ZON, além das condutas em subsolo, ocupa o domínio público municipal (solo) com 
postes, armários e outros elementos, com carácter de permanência e em regime de exclusividade, tendo 
a sentença considerado legais todas as taxas cobradas, sem qualquer distinção!

P. O princípio geral é o da onerosidade da ocupação do domínio público municipal, conjugado 
com o princípio da autonomia financeira dos municípios, consagrado no artigo 238º n.º 1 da CRP, na 
sua vertente de autonomia patrimonial, que encontra concretização, no princípio de que as receitas das 
autarquias provenientes da gestão do seu património são receitas autárquicas próprias e obrigatórias 
(cfr. art.º. 238º n.º 3 da CRP), conforme se pronunciou o Prof. Gomes Canotilho Vital Moreira, in 
Constituição da República Anotada, Coimbra, 1993, p. 890 e decorria do art. 19º alínea c) da Lei das 
Finanças Locais e do artigo 4º, n.º 2 da Lei Geral Tributária e, desde 01/01/07, com a nova Lei das 
Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15/01), passou a estar regulada expressamente na alínea d) n.º 2 do 
art. 3º (autonomia financeira) e 15º (possibilidade de criação de taxas). Assim, nem por via de lei, nem 
por Decreto -Lei autorizado, poderia o Estado isentar estas empresas das taxas municipais devidas, ou 
restringir o seu âmbito à TMDP (clientes), sob pena de violação clara e grave do princípio constitucional 
da autonomia financeira das autarquias locais e do principio de que as receitas provenientes da gestão 
do património autárquico são receitas autárquicas obrigatórias,

Q. A interpretação levada a efeito no douto aresto, no sentido que a aplicação de taxas municipais 
é incompatível” com a TMDP, havendo o mesmo âmbito, encontra outros obstáculos inultrapassá-
veis quando articulada com a Lei das Finanças Locais e Lei das Taxas das Autarquias Locais, dado 
que o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevê na noção de taxa a referência à utilidade 
gerada pelo aproveitamento de bens do domínio público e da alínea c), do n.º 1 do art. 6º, referente 



1835

à incidência objectiva (art. 3º). Conforme se retira do Ac. do TCA Norte de 28/01/2010, no processo 
n.º00896/06.2BEBRG, 2 Secção do Contencioso Tributário: “III O que justifica a exigência da taxa 
não é o uso de interesse público do subsolo, mas o de interesse privado que, concomitantemente, a 
Recorrente dele retira. O que faz com que a taxa, ao ser igual para todos os que ocupam o subsolo, 
sejam ou não concessionários de serviços públicos, não ofenda o princípio da igualdade, nem o da 
proporcionalidade”. Portanto, a tónica aqui será a do interesse privado que, concomitantemente, as 
empresas de telecomunicações dele retiram. E a entender -se o contrário, também por aqui o princípio 
da autonomia do poder local sairia inevitável e injustificadamente ferido, por via de norma que não 
poderia deixar de ter -se por inconstitucional nessa interpretação concreta.

R. Não houve qualquer reafectação de bens de domínio público municipal ao estatal. Assim, o 
subsolo em causa mantém -se no domínio público do Município de Aveiro, “o qual, nos termos da lei 
não podendo evitar o seu uso para a instalação e funcionamento das estruturas a instalar pela recorrente, 
não ficou, ao contrário do que esta pretende, privado «dos poderes de administração das porções do solo 
e/ou subsolo da via pública necessárias à instalação da rede de gás))” (Acórdão do STA, de 08 -11 -2006, 
no âmbito do Processo 648/06, disponível no sítio www.dgsi.pt, Pelo contrário: continua a ser encargo 
dos Municípios a gestão, manutenção e conservação do domínio e vias públicas municipais mesmo em 
matéria de telecomunicações, o que não é salvaguardado ou custeado de mais nenhuma forma, nem 
foi previsto na LCE. Além do mais, já é concedida pelos Município a dispensa de licenciamento ou 
autorização para a execução de todas as obras, que também estariam sujeitas a licenciamento! comuni-
cação prévia, nos termos do Decreto -Lei n.º 555/99, com as alterações subsequentes, com consequente 
pagamento de mais taxas. Donde se conclui que será razoável que, para assegurarem a boa manutenção, 
os Municípios continuem a cobrar taxas, em função das áreas ocupadas, à empresas beneficiárias desta 
ocupação, desde que a fixação das taxas cumpram os princípios comunitários e os estabelecidos no 
artigo 106º da LCE. E a sentença não considerou provado que as taxas concretamente aplicadas violem 
os princípios da justificação, transparência, não discriminação e proporcionalidade a que se refere o 
art. 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 -3 -2002 de Março de 
2002, sendo omissa quanto a esta matéria;

S. Reitera -se que no âmbito das telecomunicações estas taxas não configuram a TMDP, dado que 
as taxas pelo uso especial ou uso privativo da coisa pública são as únicas taxas imputadas aos opera-
dores/empresas de telecomunicações; são as únicas calculadas por referência a um determinado pedido 
de ocupação e em função da ocupação concreta (extensão e volume da ocupação) e implicam, como 
é óbvio, exclusividade para a empresa que beneficia da ocupação, o que se traduz necessariamente 
numa vantagem, logo contrapartida, que, pela sua natureza, se afiguram verdadeiras taxas, logo não se 
verifica o mesmo âmbito contrariamente ao defendido na sentença recorrida.

T. Com o DL n.º 123/2009, em 22/05/2009, referente às taxas municipais dos direitos de passagem 
das infra -estruturas de Redes de Nova Geração (RNG) a questão foi clarificada. No entanto, entende -se 
que não é aplicável este novo enquadramento legal, porque se tratam de taxas referentes a 2007, ante-
riores à entrada em vigor do diploma, sendo certo que a clarificação apenas poderá operar para o futuro 
e do diploma não consta norma sobre a sua aplicação retroactiva, com as legais consequências.

Por estes motivos e pelos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado procedente, 
revogando -se a decisão recorrida e mantendo -se o acto impugnado, assim se fixando a mais sábia 
jurisprudência, como é apanágio desse Douto Tribunal.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a correcção do julgado e requerer, 
para o caso de tal se vir a mostrar necessário perante uma eventual procedência do recurso, a ampliação 
do objecto do recurso para apreciação dos fundamentos que não foram conhecidos em 1ª instância face 
à solução dada à causa.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo não emitiu 
parecer.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. A Impugnante “CATVP — TV Cabo Portugal, SA” dedica -se à distribuição de televisão por 

cabo, satélite ou qualquer outra plataforma;
2. A prossecução da sua actividade implica que a Impugnante possua equipamentos e redes de 

distribuição por cabo na área geográfica do Município de Aveiro;
3. A Impugnante é titular de licenças para a Ocupação da Via Pública com construções ou ins-

talações no solo em diversos pontos da cidade de Aveiro, emitidas pela Câmara Municipal de Aveiro;
4. A Impugnante foi notificada para proceder ao pagamento da Taxa de Ocupação no valor de 

€ 4.631,79 (quatro mil e seiscentos e trinta e um euros e setenta e nove cêntimos)
5. A Impugnante a 27 de Dezembro de 2006, apresentou pedido de revisão oficiosa do acto de 

liquidação referido em 4);
6. A impugnante exerceu o seu direito de audição;
7. A impugnante foi notificada da decisão de indeferimento do pedido de revisão oficiosa referida em 5);



1836

8. Os presentes autos deram entrada a 26 de Maio de 2007.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugnação 

judicial deduzida pela ora Recorrida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa que apre-
sentara contra o acto de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública praticado pela ora Recorrente 
com referência ao ano de 2006, no valor total de € 4.631,70.

A sentença anulou o acto de liquidação da taxa que constituía o objecto mediato do processo 
impugnatório, por considerar, em síntese, que “Os municípios não podem impor a estas entidades 
(empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas), pelo direito de utilização 
do domínio público para a implantação, a passagem e o atravessamento necessários à instalação de 
sistemas, equipamentos e demais recursos de redes e serviços de comunicações electrónicas, outras 
imposições tributária que não seja a Taxa Municipal de Direitos de Passagem”.

É contra essa decisão que se insurge a Câmara Municipal de Aveiro, invocando que ela padece 
de nulidade por falta de fundamentação de direito e por omissão de pronúncia, e que se encontra ferida 
de erro de julgamento de direito por errada interpretação e aplicação da lei.

3.1 DA NULIDADE DA SENTENÇA
Na tese da Recorrente, a sentença padece de nulidade por omissão de pronúncia, dado que in-

terpretou e resumiu a questão dos autos ao artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (LCE), 
omitindo por completo as restantes questões suscitadas e que deveriam ter sido analisadas. Por outro 
lado, a sentença careceria de fundamentação de direito, dado que se limitou a resumir a questão em 
apreciação ao artigo 106.º da LCE, sem explicitar os preceitos aplicáveis ou as normas em que se apoiou 
para concluir pela ilegalidade da TOVP por via da aplicação da legislação comunitária. Segundo a 
Recorrente, “em matéria de direito comunitário, a sentença recorrida limita -se a referir de forma ge-
nérica a legislação comunitária subjacente (referência às directivas), sem referir ou explicitar qualquer 
artigo aplicável ou no qual se suportou para concluir pela ilegalidade da taxa de ocupação por via 
da aplicação da legislação comunitária, não se encontrando fundamentada”. Para além disso, e não 
obstante ter julgado que a TMDP é a única taxa passível de cobrança pelos Municípios em matéria de 
ocupação do domínio público, a sentença não teria analisado em concreto essa taxa.

Vejamos.
3.1.1. Da omissão de pronúncia
Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

em consonância, aliás, com o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, 
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.

Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º 
n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à 
sua apreciação, e de não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe 
permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a violação dessa obrigação a 
nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

Porém, como tem sido reiteradamente explicado pela doutrina e pela jurisprudência, esta nulidade 
só se verifica quando o Tribunal omite a resolução das questões cuja solução lhe é pedida pelas partes, 
e não quando deixa de apreciar argumentos, raciocínios, razões, considerações, fundamentos ou outros 
elementos aduzidos pelas partes, embora seja conveniente que o faça, para que a sentença vença e 
convença os pleiteantes. Isto é, o tribunal, devendo embora «resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação», não está vinculado a apreciar todos os argumentos utilizados 
pelas partes, tal como não está impedido de, na decisão, usar considerandos por elas não produzidos. O 
tribunal, quando fundamenta uma decisão, só tem de dizer porque julga que assim é; não tem de dizer 
porque não julga de outro modo.

E, assim sendo, também não haverá omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de apreciar ou 
aprecia mal quaisquer elementos que lhe sejam carreados para fundamentar a decisão, quando ignora ou 
deixa de valorar determinar prova ou quando deixe de considerar como provados determinados factos, 
casos em que apenas poderá haver erro de julgamento.

No caso vertente, a invocada omissão de pronúncia respeitaria a matéria invocada pela entidade 
liquidadora – Câmara Municipal de Aveiro – de articulação da Lei das Comunicações Electrónicas 
com a legislação em matéria de poderes, atribuições e competências dos Municípios, com a Lei das 
Finanças Locais e com a Lei das Taxas das Autarquias Locais e respectivas referências a princípios 
constitucionais – [alínea O) das conclusões], bem como à apreciação da posição do ICP -ANACOM e 
consideração de documentos juntos – [alínea L) das conclusões].

Todavia, como se disse, não obstante incumbir ao julgador a obrigação de apreciar e resolver 
as questões submetidas à sua apreciação, ele não está obrigado a analisar todos os argumentos que a 
parte contrária sustentou na defesa da legalidade do acto sindicado e da improcedência da impugna-
ção. O que ele tem de apreciar são os vícios que a impugnante imputou ao acto, e não os elementos 
discursivos emitidos pela entidade liquidadora para demonstrar a sua legalidade. É certo que a falta 
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de ponderação desse discurso argumentativo pode afectar a convincência da decisão e conduzir, até, 
a um errado julgamento da questão colocada pela Impugnante, mas tal não é susceptível de afectar a 
validade formal da decisão.

Neste contexto, visto que a questão suscitada na impugnação consistia, além do mais, na ilegali-
dade da liquidação da TOVP por virtude de a criação da TMDP ter revogado tacitamente as disposições 
que permitiam aos Municípios cobrar aquelas taxas de ocupação da via pública, e visto que o Mmº 
Juiz apreciou essa questão, julgando que «Os Municípios não podem impor a estas entidades, pelo 
direito de utilização do domínio público para a implementação, passagem ou o atravessamento neces-
sários à instalação de sistemas, equipamento e demais recursos de redes e serviços de comunicações 
electrónicas, outras imposições tributária que não seja a Taxa Municipal de Direito de Passagem», 
concluindo, assim, pela ilegalidade da liquidação por violação do artigo 106.º, n.º 1, da LCE, e desse 
modo afastando a argumentação apresentada pela entidade liquidadora, não se pode dar por verificada 
a invocada nulidade por omissão de pronúncia.

3.1.2. Da falta de fundamentação
Segundo o disposto no artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e no 

análogo artigo 668.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil, é nula a sentença quando falte a 
especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão.

Como é sabido e constitui jurisprudência assente, esta nulidade só opera quando haja total omissão 
dos fundamentos, de facto ou de direito, em que assenta a decisão, isto é, só abrange a falta absoluta 
de motivação da decisão. Como explicava já o Prof. ALBERTO DOS REIS, no “Código de Processo 
Civil Anotado”, e tem sido entendido de forma pacífica e uniforme pela doutrina e pela jurisprudên-
cia, a falta de fundamentação prevista no preceito é a falta absoluta, dela se subtraindo as situações 
de fundamentação insuficiente ou errada, quer a nível factual, quer jurídico. «Há que distinguir cui-
dadosamente a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei 
considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é 
espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada 
em recurso, mas não produz nulidade. Por falta absoluta de motivação deve entender -se a ausência 
total de fundamentos de direito e de facto. Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não 
especificar os fundamentos de facto, ou vice -versa, verifica -se a nulidade do n.º 2.º do art. 668.º» - obra 
citada, vol. V, pág. 140.

No caso vertente, a sentença contém a motivação factual e jurídica que levou o tribunal a julgar 
verificada a ilegalidade assacada ao acto de liquidação, e que consiste na invocação do regime introdu-
zido pela LCE, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, mais concretamente, nos artigos 5.º, 
24.º e 106.º deste Diploma Legal, com expressa referências às Directivas nºs 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE e aos objectivos e princípios subjacentes as estas Directivas, cuja 
transposição a LCE visou garantir. Além de que contém, na sua fundamentação jurídica, os princípios 
interpretativos que norteiam o ordenamento jurídico nacional, com referência expressa ao artigo 9º, 
n.º 3 do Código Civil.

Assim, e independentemente da questão de saber se essa fundamentação é ou não convincente e 
se está certa ou errada (questão que se situa já no domínio da validade substancial da sentença, e não 
da sua validade formal), não pode dizer -se que ocorre a invocada nulidade.

3.1.3. DO ERRO DE JULGAMENTO
A questão que se coloca neste recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de 

julgamento de direito ao considerar ilegal a liquidação da Taxa de Ocupação da Via Pública efectuada 
pela Câmara Municipal de Aveiro e que tem como facto gerador a instalação, pela Impugnante, de 
equipamento subterrâneo em terreno do domínio público municipal para construção da rede de TV por 
cabo, tendo em conta o direito comunitário, o regime jurídico da Lei das Comunicações Electrónicas 
(Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro) e a criação da Taxa Municipal de Direito de Passagem para as 
empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pelo direito de instalação dos seus 
recursos e equipamentos no domínio público e privado municipal.

Sobre a questão pronunciou -se já por diversas vezes esta Secção do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, designadamente nos acórdãos proferidos em 6/10/2010, em 30/11/2010, em 12/01/2012, em 
29/06/2011, em 1/06/2011 e em 2/05/2012, nos recursos nºs 363/10, 513/10, 751/10, 450/11, 179/11 
e 693/11, respectivamente, sustentando, em todos eles, idêntica posição doutrinária e que igualmente 
sufragamos face à sua proficiente fundamentação e à qual nada se nos oferece acrescentar.

Razão por que nos limitaremos a transcrever o que ali foi dito, tendo, aliás, em vista uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito, em conformidade com o preceituado no artigo 8.º, n.º 3 do 
Código Civil.

Neste último aresto, proferido no recurso n.º 693/11, decidiu -se que não merecia censura a decisão 
que julgara ilegal e anulara a liquidação da TOVP por sobreposição de normas de incidência, com a 
seguinte motivação:
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«(...) dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Feve-
reiro) o seguinte:

«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 
óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implanta-
ção, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à 
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 
Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no artº 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa 
devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009, 
recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito de «equipamentos e demais recursos 
das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público» 
adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 

objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o Prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas.
Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir a ad-

missibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode 
justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício  - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com recurso 
ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e utilização do 
domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da 
construção, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em 
cujo artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio 
público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que 
ofereçam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
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ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Supremo 
Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em vigor da Lei 
das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente 
aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela 
natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, 
não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza (...)».

Em suma, para além da TMDP não podem ser cobradas às empresas que oferecem redes e ser-
viços de comunicações electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação de 
sistemas, equipamentos e demais recursos em terrenos do domínio público municipal e que tenham 
como contrapartida a utilização desses terrenos, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma 
realidade. Dupla tributação que é inadmissível em matéria de taxas, na medida em que elas constituem, 
por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado benefício (relação de bilateralidade 
ou de sinalagmaticidade que caracteriza as taxas) e não se poder justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

Uma nota final para dizer que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem não reveste a natureza de imposto, pois como resulta, desde logo, do disposto 
no artigo 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março de 2002 “Os Estados -Membros podem 
autorizar a autoridade competente a impor taxas sobre os (...) direitos de instalação de recursos em 
propriedade pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a utilização óptima desses 
recursos”, sendo esses os únicos tributos (taxas) que os Municípios se encontram habilitados a cobrar 
em contrapartida dos referidos direitos de instalação conforme decorre do considerando (3) da citada 
directiva autorização E tendo essa Taxa Municipal sido criada pela Lei das Comunicações Electrónicas 
em concretização das aludidas directivas comunitárias, não podia vingar outra interpretação da que 
foi adoptada pela sentença recorrida, sob pena de violação do artigo 8.º da Constituição da República 
Portuguesa e do princípio do primado do direito comunitário sobre o direito interno.

Aliás, o Dec.Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que aprovou o regime jurídico da construção, do 
acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas também veio escla-
recer no seu Preâmbulo que “nos termos da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, o direito de utilização do domínio público para a implantação, passagem 
ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos, através de 
procedimentos transparentes, céleres e não discriminatórios e adequadamente publicitados (...) No 
que respeita às taxas devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado mu-
nicipal, o presente decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei 
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, 
e em cumprimento dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem 
ser exigidas outras taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, 
a duplicação de taxas relativas ao mesmo facto” (sublinhado nosso).

Tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é imputada, não merecendo, por 
isso, censura a decisão recorrida.

3.1.4. Ampliação do objecto do recurso
Nas suas contra -alegações, a Recorrida pediu a ampliação do objecto do recurso, ao abrigo do 

disposto no artigo 684.º -A, n.º 1, do CPC, para o caso de tal se mostrar necessário face a uma eventual 
procedência do recurso, com vista ao conhecimento, por este Tribunal, dos restantes vícios que imputara 
ao acto impugnado.
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Tal pedido está, porém, inexoravelmente prejudicado pelo facto de o recurso não ter alcançado 
provimento.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Valor Patrimonial Tributário. Falta de Fundamentação. Excesso de Pronúncia.

Sumário:

 I — O excesso de pronúncia refere -se a questões e não a argumentos, pelo que não pode 
considerar -se que o tribunal incorreu nessa nulidade se, ao apreciar a questão da 
falta de fundamentação invocada com referência aos elementos considerados no 
coeficiente de qualidade e conforto, entendeu que esse vício se verificava embora 
com argumentos diferentes dos que foram utilizados pelo impugnante.

 II — Sendo inequívoco que os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (art. 268.º, 
n.º 3, art. 77.º da LGT e art. 125.º do CPA), esta é um conceito relativo, que varia 
em função do concreto tipo de acto, sendo que o que releva para esse efeito, atento 
o carácter essencialmente instrumental do dever de fundamentação, é a efectiva 
possibilidade de um destinatário normal ficar habilitado, através da externação de 
motivos coeva ao acto, a conhecer as razões que o suportam, permitindo -lhe assim 
optar entre conformar -se com ele ou atacá -lo graciosa ou contenciosamente.

 III — Sendo que o contribuinte integrou a comissão que procedeu à 2.ª avaliação de 
um prédio e que, mantendo os valores fixados em 1.ª avaliação – que afirmou 
textualmente que respeitam os critérios do CIMI –, fixou o valor patrimonial 
tributário por unanimidade, não faz sentido que a sentença, a coberto da falta de 
fundamentação invocada na petição inicial de impugnação judicial daquele acto 
de fixação de valor, considere que existe falta de fundamentação de direito.

 IV — Se foi o próprio contribuinte quem declarou como elementos majorativos do 
coeficiente de qualidade e conforto “outros equipamentos de lazer” e “sistema 
central de climatização”, não se justifica que a sentença, sempre a coberto da 
falta de fundamentação invocada na referida petição inicial de impugnação judi-
cial, considere que existe falta de fundamentação de facto relativamente a esses 
elementos.

Processo n.º 327/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Laurentino Ferreira Pereira e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 José Laurentino Ferreira Pereira e mulher, Maria José Fernandes Almeida Pereira (adiante 
Contribuintes, Impugnantes ou Recorridos), discordando do valor patrimonial tributário fixado em sede 
de 2.ª avaliação a uma fracção autónoma de um prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal, 
impugnaram o acto de fixação desse valor, com fundamento em vício de falta de fundamentação e erro 
nos pressupostos de facto.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial procedente 
por ter dado como verificada a falta de fundamentação do acto impugnado, quer porque no termo de 
avaliação e na “ficha” para que o mesmo remete apenas se descortina uma alusão “aos critérios do 
CIMI” e na notificação do valor patrimonial tributário fixado «apenas se refere a aplicação do artigo 38.º 
e seguintes do CIMI, não fazendo alusão às normas daquele código concretamente aplicáveis, nem ao 
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[…] artigo 6.º da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto», quer porque, no que respeita ao coeficiente 
de qualidade e conforto que nele foi considerado, não se explicitou em que consistem os elementos 
considerados sob as denominações “outros equipamentos de lazer” e “sistema de climatização”, sendo 
que os mesmos, porque abrangem uma diversidade de situações, carecem de especial concretização.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte 
teor:

«A. A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento, porquanto o acto de fixação do 
valor patrimonial tributário não padece de falta de fundamentação.

B. Entende a Fazenda Pública que o acto de fixação do valor patrimonial impugnado não sofre 
do vício de falta de fundamentação, na medida em que contém todos os elementos indispensáveis à 
determinação do valor patrimonial tributário.

C. Aquele acto de avaliação mostra -se devidamente fundamentado já que nela se discriminam os 
critérios e cálculos levados a efeito para apuramento do valor do imóvel.

D. O legislador do Código de IMI estabeleceu, para determinação do valor patrimonial tributário 
dos terrenos para construção, tal como para as demais espécies de prédios urbanos, uma metodologia 
próxima dos termos do mercado imobiliário.

E. O CIMI prescreve que “o valor patrimonial tributário dos prédios é determinado por avaliação, 
com base em declaração do sujeito passivo... “, à qual deve o mesmo juntar, nos termos do n.º 3 do 
art.º 37.º do CIMI, quanto aos terrenos para construção, os documentos aí referidos,

F. Apontando ainda, designadamente nos seus art.ºs 36.º a 46.º, quanto à avaliação dos prédios urba-
nos, os contornos precisos da realidade a tributar, partindo de dados objectivos, através da utilização de 
tabelas e coeficientes uniformes e concretos, que escapem às oscilações especulativas da conjuntura,

G. Considerando -se nomeadamente a relevância do custo médio de construção, da área bruta de 
construção e da área não edificada adjacente, percentagens de áreas de implantação, preço por metro 
quadrado, localização, qualidade de construção, vetustez e características envolventes.

H. Estes factores são complementados com zonamentos municipais específicos, correspondentes 
a áreas uniformes de valorização imobiliária, com vista a impedir a aplicação de factores idênticos 
independentemente da localização de cada prédio e de cada município no território nacional, aliás 
conforme determina o n.º 4 do art.º 42.º do CIMI.

I. Os valores mínimos e máximos dos coeficientes de localização, por tipos de afectação, a apli-
car em cada município, por Serviço de Finanças, bem como os zonamentos municipais e respectivos 
coeficientes de localização, as percentagens de áreas de implantação a que se refere o n.º 2 do art.º 45.º 
e as áreas da sua aplicação,

J. são fixados, nos termos do n.º 3 do art.º 62.º do CIMI, por portaria do Ministro das Finanças, 
após proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), ouvidos os peritos 
regionais e locais.

K. Na fixação do zonamento de cada município, foi inclusive utilizada uma base de dados de 
informação geográfica do Instituto Nacional de Estatística (INE), cujo sistema assenta numa divisão 
geográfica que desce abaixo da estrutura de distrito/concelho/freguesia, até ao quarteirão.

L. Consiste assim o zonamento na delimitação do espaço geográfico do município por áreas com 
o mesmo valor unitário de mercado, consoante se trate de habitação, comércio, indústria, serviços e 
terrenos para construção e a identificação, determinação e divisão em zonas homogéneas,

M. Nomeadamente quanto às características previstas no n.º 3 do art.º 42.º do CIMI, as quais 
foram consideradas aquando da fixação dos coeficientes de localização e zonamento municipal, e da 
aplicação das percentagens referentes à área de implantação, nos termos do n.º 3 do art.º 62.º do CIMI, 
pela portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto.

N. A primeira revisão do zonamento e dos coeficientes de localização foi aprovada através da 
Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, a que se seguiu a Portaria n.º 1119/2009, de 30 de Setembro, 
editadas nos termos do n.º 3 do art.º 62.º do CIMI,

O. Publicadas no sítio www.e.financas.gov.pt e actualmente, no sítio ww.portaldasfinancas.gov.pt 
(cfr. art.º 3.º da Portaria n.º 1119/2009, actualmente em vigor), disponíveis também em qualquer serviço 
de finanças, garantindo desta forma o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

P. Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode 
circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização e das percentagens referidas e à invocação do quadro 
legal que lhe é aplicável.

Q. Ora, entende o douto tribunal que a notificação da 2.ª avaliação apenas refere a aplicação do 
art.º 38.º e segs. do CIMI, não fazendo alusão às normas daquele código concretamente aplicáveis, nem 
ao art.º 6.º da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto,
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R. Pelo que se encontra preterida a enunciação do quadro legal aplicável, encontrando -se assim 
insuficientemente fundamentado o acto impugnado.

S. Ora, como vem sido entendimento jurisprudencial 2 [2 Nesse sentido também Diogo Freitas 
do Amaral, in Curso de Direito Administrativo, VoI. II, pág. 353] para que a fundamentação de direito 
se considere suficiente não é imprescindível a indicação dos preceitos legais aplicáveis, bastando a 
referência aos princípios pertinentes, ao regime jurídico, ou a um quadro normativo determinado.

T. Ora, analisados os autos conclui -se qual foi o quadro jurídico tido em conta para a praticada 
do acto impugnado, i.e. o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto -lei 
n.º 287/2003, de 12 de Novembro e concretamente o disposto no art.º 38º e segs. do CIMI, e portarias 
editadas nos termos do n.º 3 do art.º 62.º do CIMI,

U. Concluindo -se ainda que esse quadro jurídico era perfeitamente conhecido ou cognoscível pelo 
impugnante, pois, no procedimentos de 2.ª avaliação, aquele indicou, nos termos do n.º 4 do art.º 74.º 
do CIMI, por remissão do n.º 3 do art.º 76.º do mesmo diploma, um representante/perito [cfr. termo de 
avaliação a fls. 27 e descrição da avaliação a fls. 29 do Processo Administrativo (PA)],

V. Entidade, portanto, conhecedora de todo o quadro legal em que o acto de avaliação foi praticado, 
acto que, como vimos, é fundamentado em critérios objectivos e concretos,

W. Determinando -se, com facilidade, o quadro normativo em que se arrima a Administração 
Tributária para a prática do acto impugnado.

X. A douta sentença considerou ainda que, quanto aos elementos de qualidade e conforto relativos 
a “outros equipamentos de lazer” e “sistema central de climatização”, por abrangerem determinada 
variabilidade de situações carecem de especial concretização, de forma a esclarecer o destinatário do 
acto, concretização em falta no acto de avaliação.

Y. Ora, com esta apreciação entende a Fazenda Pública que o tribunal a quo excedeu -se na sua 
pronúncia, pois a sua decisão apreciou questões que não foram alegadas, nem sequer de forma super-
ficial, pelo impugnante, em violação, portanto, do disposto nos artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, 
n.º 1, alínea d) do CPC.

Z. Assim, apesar de o impugnante na sua petição inicial alegar que “a ponderação e a determinação 
do coeficiente de conforto e qualidade, não está devidamente fundamentado”, certo é que tal alegação 
vem na sequência do por si anteriormente alegado, i.e, que a fracção não possuiu sistema central de 
climatização, mas apenas sistema de aquecimento,

AA. Que o isolamento acústico é péssimo, que existe mau isolamento térmico,
BB. As paredes apresentam fissuras e que existe apenas um elevador.
CC. O impugnante não vem argumentar que os elementos ponderados no coeficiente de qualidade 

e conforto careciam de especial concretização, aliás, o impugnante nem se pronuncia sobre o elemento 
“outros equipamentos de lazer”, aceitando a ponderação atribuída pela comissão de avaliação.

DD. Ademais, o disposto na alínea g) do n.º 2 do art.º 43.º do CIMI é bastante claro e não deixa 
margens para quaisquer interrogações ao determinar que “Consideram -se equipamentos de lazer todos 
os que sirvam para repouso ou para a prática de actividades lúdicas ou desportivas”

EE. Quanto a necessidade de concretização do que se entende por sistema central de climatiza-
ção, além da própria palavra não lançar quaisquer dúvidas, não carecendo de qualquer complemento 
enunciativo,

FF. o regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (Decreto Lei n.º 79/2006, 
de 4 de Abril, que revogou o Decreto Lei 118/98, de 7 de Maio) considera sistema central de climatiza-
ção o conjunto de equipamentos combinados de forma coerente com vista a satisfazer um ou mais dos 
objectivos da climatização (ventilação, aquecimento, arrefecimento, humidificação, desumidificação 
e purificação de ar), situado ou concentrado numa instalação e num local distinto dos locais a clima-
tizar, sendo o frio ou calor (e humidade) no todo ou em parte, transportado por um fluido térmico aos 
diferentes locais a climatizar.

GG. Deste modo, entende a Fazenda Pública que no tocante aos elementos “outros equipamentos 
de lazer” e “sistema central de climatização” a douta sentença errou ao julgar que tais factores careciam 
de explicação acrescida além da que já objectivamente consta da norma contida no CIMI.

HH. Acresce ainda notar que mesmo que fosse entendido que a Administração Tributária deveria 
ter completada a fundamentação do acto de avaliação com os apontamentos salientados na douta sen-
tença, o que só por mero raciocínio se concebe, aquele acto de avaliação não sofreria alteração, indo -se 
fixar, na mesma, no montante de € 191.830,00,

II. Porque se conclui que os reparados da douta sentença não interferem com o conteúdo da de-
cisão administrativa,

JJ. Pelo que existe uma inutilidade na anulação do acto de avaliação impugnado, pois aqueles 
reputados vícios não inquinam a substância do conteúdo da decisão da Administração Tributária.

KK. Pelo que, a sentença padece de erro de julgamento, pois não se mostra em falta a fundamen-
tação do acto tributário de fixação do valor patrimonial, relativo a um prédio urbano correspondente à 
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fracção “BR”, inscrito na matriz predial sob o artigo 3159, sito na freguesia de Valadares, Vila Nova 
de Gala, fixado em 2.ª avaliação no montante de € 191.830,00.

Termos em que,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença recorrida».
1.5 Os Recorridos não apresentaram contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto remeteu para o parecer proferido pelo Representante do Ministério 
Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e do seguinte teor:

«1. Da acção
Com legitimidade e em tempo, o impugnante deduziu impugnação judicial do acto de 2.ª avaliação 

e fixação do valor patrimonial tributário (VPT) do prédio urbano identificado nos autos, alegando a sua 
ilegalidade, por erro de facto e de direito na qualificação.

Invoca divergência entre o VPT e o valor de mercado, impugna o valor de custo de construção 
fixado pela AF, o qual deveria ascender a apenas 500,00 € e não 600,00 €, discordando do coeficiente 
de qualidade e conforto e contestando que o imóvel tenha sistema central de climatização.

Mais alega falta de fundamentação do acto e que a AF não procedeu a uma visita ao local.
A Fazenda Pública contestou, sustentando a improcedência da impugnação, entendendo que o 

acto é legal.
2. Fundamentação
Como resulta dos autos, a 2.ª avaliação foi efectuada e o valor patrimonial tributário fixado por 

unanimidade, incluindo o voto favorável do perito indicado pelos impugnantes.
Ao contrário do que referem e como consta do Termo de Avaliação de fls. 27 do PA, foi “efectuada 

visita ao local”.
Verificando -se que o próprio perito indicado pelos impugnantes anuiu ao VPT fixado, cremos 

não subsistirem fundamentos para a presente impugnação, concordando -se com o teor da contestação 
apresentada pela FP.

Pelo exposto, somos do parecer que improcede a presente impugnação».
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 As questões a apreciar e decidir são as de saber se a sentença
• enferma de nulidade por excesso de pronúncia na parte em que apreciou o vício de falta de 

fundamentação relativamente aos elementos de qualidade e conforto (cfr. conclusões X) a CC));
• padece de erro de julgamento na medida em que considerou que o valor patrimonial tributário 

fixado em 2.ª avaliação não está suficientemente fundamentado, designadamente no que se refere à 
fundamentação de direito, por falta de enunciação do quadro legal aplicável (cfr. conclusões Q) a W)) e 
ao coeficiente de conforto e qualidade, no que se refere aos elementos “outros equipamentos de lazer” 
e “sistema central de climatização” (cfr. conclusões X) e DD) a GG)).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«A) A folhas 18 e 19 do processo administrativo junto aos autos (P.A.) consta documento deno-

minado “Dados de Avaliação”, datado de 2009 -01 -07, no qual vem descrito:
«Serviço Finanças: 3204 – Vila Nova de Gaia -2; Tipo Avaliação: 1ª avaliação; Dt.aval: 2006 -05 -14; 

NIF: ……………….. Nome: José Laurentino Ferreira Pereira; Data recepção lMl: 2004 -04 -28; Mo-
tivo: (...) 1.º Transmissão na Vigência do IMI; Situação do Prédio – Rua ………………………….; 
Artigo: 3159; Área total do terreno: 14.0000000 m2 – 13,7750000 m2; Área de implantação do edifí-
cio: 3.427,0000 m2 – 3.527,0000 m2; Área bruta privativa total: 216,0000 m2; Fracção: BR – Andar: 
3º E; Afectação: Habitação; n.º de pisos da fracção: 1; Tipologia/Divisões; T3; Área bruta privativa: 
216,0000 m2; Área bruta dependente: 40,0000 m2; Permilagem: 22,7000; Tipo de coeficiente de 
localização: Habitação; Coeficiente de localização; 1,20 zonamento; Elemento(s) de qualidade e con-
forto – Elementos: 3 3,6,7,8,9; Data da licença de utilização: 2000 -11 -16; Descrição da avaliação: Por 
forma a dar cumprimento ao CIMI e após visita ao local, foram alteradas as áreas total do terreno e de 
implantação do edifício, os elementos de qualidade e conforto, e também introduzidos o n.º de pisos 
do artigo e da fracção, a data da licença de utilização e a idade do prédio. Valor Patrimonial Tributário 
– Avaliação Normal; (Vt) 191.830,00 = (Vc) 600,00 x (A) 232,3656 x (Ca) 1,00 x (Cl) 1,20 x (Cq) 
1,170 x (Cv) 0,98»;

B) O Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia -2 subscreveu documento, datado de 
31 -07 -2007, dirigido a José Laurentino Ferreira Pereira, NIF ………………………, com as menções 
“Ofício 7642 – Registado com aviso de recepção”, sob o assunto “Ofício -notificação da data, hora e 
local da 2.ª avaliação. – Ficha n.º 735371” – conforme folha 11 dos autos;

C) Do documento referido na alínea anterior consta: “Fica V. Exa. notificado, na qualidade de 
representante do sujeito passivo, para comparecer no dia 27 -092007, às 15:00 horas, neste Serviço 
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de Finanças, a fim de, em comissão, proceder à segunda avaliação do prédio urbano com o número 
matricial 31 59 -BR, sito na freguesia de Valadares.

A comissão de avaliação, designada pelo Senhor Director de Finanças, é constituída pelos se-
guintes elementos:

Perito Regional (presidente)
Fernando Joaquim Ferrão Mascarenhas Loureiro
Perito Regional (vogal)
Domingos Ferreira Moreira
Perito(s) das parte(s):
José Laurentino Ferreira Pereira, (...)”;
D) A folhas 26 do P.A., consta fotocópia de documento, denominado “Termo de Juramento ou 

Compromisso de Honra”, o qual contém três assinaturas apostas sobre as menções “António Carlos 
Soares Chefe do Serviço de Finanças”, “Fernanda Maria Vieira Ferreira Pereira – TAT2”, “Represen-
tante do Responsável da Reclamação”, no qual se refere: “Em 27 de Setembro de 2007, no Serviço de 
Finanças de Vila Nova de Gaia 2, onde se encontrava presente António Carlos Soares, Chefe do Serviço 
de Finanças, comigo Fernanda Maria Vieira Ferreira Pereira, TAT 2, compareceu José Laurentino Fer-
reira Pereira, NIF ……………………, representante do sujeito passivo indicado nos termos do n.º 4 
do artigo 74 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, por remissão do n.º 3 do artigo 76 do 
mesmo diploma, para proceder à avaliação dos bens constantes do presente processo.

E depois de saber as obrigações que tinha de cumprir e as penas a que fica sujeito, ficou ciente. 
(...)“

E) A folhas 27 do P.A., consta fotocópia de documento, denominado “Termo Avaliação”, o qual 
se encontra assinado, do qual consta: “Em 27 de Setembro de 2007, neste Serviço de Finanças, estando 
presente António Carlos Soares, chefe do mesmo Serviço, comigo Fernanda Maria Vieira Ferreira Pe-
reira, compareceram os peritos regionais Fernando Joaquim Ferrão Mascarenhas Loureiro e Domingos 
Ferreira Moreira e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e 
examinado, por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim __, Não __), 
o avaliaram com a inteira observância de todas as formalidades legais, conforme está descrito na ficha 
de avaliação n.º 1775450, do prédio com o artigo de matriz 3159 -BR, da freguesia de Valadares.

Efectuada a visita ao local e tendo em conta os critérios do CIMI, analisados os elementos anexos 
ao processo, entendeu esta comissão não introduzir alterações aos valores constantes da 1ª avaliação 
por não existir nada que o justifique e se encontrarem correctas.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado (...);
F) Em 27 de Setembro de 2001, foi elaborado documento denominado ‘Comprovativo Pro-

visório – 2.ª Avaliação – Ficha n.º 1775450”, identificando José Laurentino Ferreira Pereira, NIF 
……………………., o qual se encontra subscrito por Fernando Joaquim Ferrão Mascarenhas Lou-
reiro (na qualidade de perito presidente), Domingos Ferreira Moreira (na qualidade de perito) e José 
Laurentino Ferreira Pereira (na qualidade de sujeito passivo ou seu representante) – conforme folhas 
28 a 30 do PA.;

G) Do documento referido na alínea anterior, constam as menções: “IMI registo n.º 214405; 
Data recepção IMI: 2004 -04 -28; Motivo: 1.ª Transmissão na Vigência do IMI; Área total do terreno: 
14.000,0000 m2 – 13.775,0000 m2; Área de implantação do edifício: 3.427,0000 m2 – 3.527,0000 
m2; Área bruta privativa total: 216,0000 m2; Fracção: BR – Andar: 3º E; Afectação: Habitação; n.º de 
pisos da fracção: 1; Tipologia/Divisões: T3; Área bruta privativa: 216,0000 m2; Área bruta depen-
dente: 40,0000 m2; Permilagem: 22,7000; Tipo de coeficiente de localização: Habitação; Coeficiente 
de localização: 1,20; Elemento(s) de qualidade e conforto — Elementos: 3 3,6,7,8,9; Idade do prédio: 
4; Descrição da avaliação: Efectuada a visita ao local e tendo em conta os critérios do CIMI, analisado 
o projecto anexo ao processo, por medição directa, entendeu esta comissão não introduzir alterações 
aos valores constantes da 1ª avaliação por não existir nada que o justifique e se encontrarem correctas. 
Valor Patrimonial Tributário — Vt* = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv; 191.830,00 = 600,00 x 232,3656 
x 1,00 x 1,20 x 1,17x 0,98”;

H) O Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia -2 subscreveu documento, datado de 
2007/10/02, dirigido a José Laurentino Ferreira Pereira, NIF ……………………, sob o assunto “Noti-
ficação da 2ª Avaliação”, do qual consta: “Fica V. Exa notificado(a) de que, em resultado da avaliação 
efectuada ao (à) FRACÇÃO AUTÓNOMA DE PRÉDIO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORI-
ZONTAL, inscrito na matriz predial urbana sob artigo 3159 BR da freguesia 131722 Valadares, foi 
atribuído o Valor Patrimonial Tributário abaixo descrito, apurado nos termos do artigo 38º e seguintes 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).

Elementos declarados: Área total do terreno – 14000,0000; Área de implantação do prédio 
– 3427,0000; Fracção – 3159 BR; Andar – 3ºE; Afectação – Habitação; Tipologia/Divisões: T3; Área 
bruta privativa – 216,0000; Área bruta dependente – 40,0000; Permilagem – 22,7000; Avaliação: 
Área total do terreno  - 13775,0000; Área de implantação do prédio  - 3527,0000; Área bruta privativa 
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 - 216,0000; Área bruta dependente – 40,0000; Permilagem – 22,7000; Idade – 4; Elemento(s) de qua-
lidade e conforto – 3 Garagem Individual: 0,04; 6 Piscina Colectiva: 0,03; 7 Campo de Ténis: 0,03; 8 
Outros equipamentos de lazer: 0,04; 9 Sistema Central de Climatização: 0,03;

Final: Área total do terreno – 13775,0000; Área de implantação do prédio – 3527,0000; Área bruta 
privativa – 216,0000; Área bruta dependente – 40,0000; Permilagem – 22,7000; Idade – 4; Elemento(s) 
de qualidade e conforto  - Garagem Individual: 0,04; Piscina Colectiva: 0,03; Campo de Ténis: 0,03; 
Outros equipamentos de lazer: 0,04; Sistema Central de Climatização: 0,03;

Valor Patrimonial Tributário: Vt* (valor arredondado, nos termos do n.º 2 do art.º 38º do CIMI) = 
Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv; 191.830,00 = 600,00 X 232,3656 X 1,00 X 1,20 X 1,17 X 0,98 (...).”– con-
forme folha 10 dos autos;

I) A Divisão da Representação da Fazenda Pública, da Direcção de Finanças do Porto elaborou 
“Parecer”, identificando José Laurentino Ferreira Pereira, NIF ………………….., datado de 10 de Março 
de 2009, do qual consta: “O impugnante foi notificado do resultado da 2.ª avaliação em 22/10/2007, 
cfr. extracto do Sistema Electrónico de Citações e Notificações, fl. 31 junta aos autos” – conforme 
folhas 32 a 37 do P.A.;

J) A folhas 31 do P.A., consta documento denominado “Sistema Electrónico de Citações e No-
tificações” no qual se refere: “SF: 3204 -Vila Nova de Gaia -2; NIF: …………………; Data Emissão: 
2007 -10 -03; Reg. CTT: RY081720977PT; Situação: Recebido; Data Situação: 2007 -10 -22; Outros 
dados: Notificações de avaliação”;

K) A presente impugnação judicial foi recebida no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia  - 2, 
em 11 de Janeiro de 2008 e no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em 6 de Fevereiro de 2008 
— conforme carimbos apostos na petição inicial, a folhas 3 dos autos.

O Tribunal formou a sua convicção com base na prova documental produzida, constante dos_ 
autos e do processo administrativo junto aos mesmos (PA.), a qual não foi impugnada.

Não existem outros factos provados ou não provados, para além dos referidos supra».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Foi interposta impugnação judicial do valor patrimonial tributário fixado em 2.ª avaliação de 

uma fracção autónoma de um prédio urbano efectuada após avaliação na sequência da 1.ª transmissão 
depois da entrada em vigor do CIMI (1).

Os Impugnantes discordaram do valor fixado por considerarem que (i) o valor médio da construção 
por metro quadrado que foi considerado – 600,00 € por m2 – para determinação do valor base dos prédios 
edificados não se encontra fundamentado de facto e não tem qualquer correspondência com os preços 
praticados e o valor actual de construção, que não excede os 500,00 € por m2, (ii) que a Administração 
tributária (AT) (2), para determinação do coeficiente de qualidade e conforto, considerou que o prédio 
possuía sistema central de climatização – a que atribuiu uma ponderação de 0,03 – quando a fracção 
em causa possui apenas sistema de aquecimento, (iii) que não foram tidos em conta diversos factores 
que desvalorizam o prédio – mau isolamento acústico e térmico, fraca qualidade da construção, um 
único elevador para 16 fracções, más acessibilidades, proximidade a uma empresa de camionagem e a 
um poste de alta tensão, afastamento das áreas servidas por transportes públicos, comércio e serviços, 
sendo (iv) que não foi efectuada vistoria ao local e (v) que não foi fundamentada a determinação do 
coeficiente de qualidade e conforto nem a decisão de fixação do valor patrimonial tributário.

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, começando por conhecer da invocada falta 
de fundamentação – por ter entendido que a apreciação desse vício lograva prioridade sobre o também 
invocado erro na quantificação do valor patrimonial tributário, na medida em que a eventual procedência 
daquele impossibilita a cabal apreciação deste (3) –, considerou verificado aquele vício, motivo por que 
anulou o acto impugnado. Isto, em síntese, por dois motivos: primeiro, porque no termo de avaliação 
e na “ficha” para que o mesmo remete apenas se descortina uma alusão “aos critérios do CIMI” e na 
notificação do valor patrimonial tributário fixado «apenas se refere a aplicação do artigo 38.º e seguin-
tes do CIMI, não fazendo alusão às normas daquele código concretamente aplicáveis, nem ao referido 
artigo 6.º da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto»; segundo, porque, no que respeita ao coeficiente 
de qualidade e conforto utilizado, não se explicitou em que consistem os elementos considerados sob 
as denominações “outros equipamentos de lazer” e “sistema de climatização”, sendo que os mesmos, 
porque abrangem um diversidade de situações, carecem de especial concretização.

A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela recorreu para este Supremo Tribunal 
Administrativo.

Das questões suscitadas no recurso – delimitadas pelas conclusões (cfr. arts. 684.º, n.º 3, e
685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC)) – a primeira que cumpre apreciar é se a sentença 
recorrida incorreu em excesso de pronúncia por ter apreciado o vício de falta de fundamentação sob 
uma perspectiva diversa daquela sob a qual foi invocado pelos Impugnantes.

Depois, cumprirá indagar se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que o acto 
impugnado enfermava de falta de fundamentação.
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Eventualmente, no provimento do recurso, haverá que indagar da possibilidade de conhecer das 
questões que a sentença deu como prejudicadas.

2.2.2 DA NULIDADE POR EXCESSO DE PRONÚNCIA
Considera a Recorrente que a sentença recorrida incorreu em nulidade por excesso de pronúncia 

ao proceder à apreciação do invocado vício de falta de fundamentação por motivo diverso daquele que 
foi o invocado pelos Recorrentes. Argumenta que «apesar de o impugnante na sua petição inicial alegar 
que “a ponderação e a determinação do coeficiente de conforto e qualidade, não está devidamente funda-
mentado”, certo é que tal alegação vem na sequência do por si anteriormente alegado, i.e, que a fracção 
não possuiu sistema central de climatização, mas apenas sistema de aquecimento», «[q]ue o isolamento 
acústico é péssimo, que existe mau isolamento térmico», que «[a]s paredes apresentam fissuras e que 
existe apenas um elevador» e que «[o] impugnante não vem argumentar que os elementos ponderados 
no coeficiente de qualidade e conforto careciam de especial concretização, aliás, o impugnante nem 
se pronuncia sobre o elemento “outros equipamentos de lazer”, aceitando a ponderação atribuída pela 
comissão de avaliação». Por isso, a sentença, ao apreciar o vício de falta de fundamentação relativa-
mente aos elementos de qualidade e conforto ao abrigo de outros pressupostos que não os invocados 
pelos Impugnantes, incorreu em nulidade por excesso de pronúncia.

Como é sabido, impõe -se que haja uma correspondência entre o que é pedido e o que é pronun-
ciado, devendo o juiz pronunciar -se sobre tudo o que for pedido e só sobre o que for pedido. Só em 
casos excepcionais previstos na lei processual ou na lei substantiva pode o juiz apreciar oficiosamente 
uma questão que não foi suscitada pelas partes.

Nos termos do art. 125.º, n.º 1, do CPPT, ocorre nulidade da sentença quando o juiz se pronunciar 
sobre questões de que não deva conhecer (4). Esta nulidade está conexionada com a segunda parte do 
n.º 2 do art. 660.º do CPC, em que se estabelece que o juiz não pode ocupar -se senão de questões sus-
citadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras. Com esta 
norma, pretendeu o legislador proibir o juiz de se ocupar de questões que não tenham sido suscitadas 
pelas partes, com excepção daquelas que a lei lhe permitir ou impuser o seu conhecimento oficioso.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «O que se proíbe, naquele art. 660.º, n.º 2, do CPC 
é que se conheça de «questões» não suscitadas. Não se deve confundir «questões» com «argumentos». 
Quanto a argumentos o tribunal não está limitado pelos invocados pelas partes, podendo utilizar os que 
entender, para apreciar questões que tenham sido suscitadas» (5).

Assim, afigura -se -nos que a sentença não incorreu na nulidade que a Recorrente lhe assaca, na 
medida em que conheceu de vício – a falta de fundamentação – que foi invocado pelos Impugnantes, 
ainda que sob um enquadramento diverso do que lhe foi feito na petição inicial.

Voltando a citar JORGE LOPES DE SOUSA, «O que o tribunal não poderá fazer, por força da 
regra da identidade entre causa de pedir e causa de julgar é anular um acto por vício diferente daquele 
que foi invocado pelo impugnante (por exemplo, se o impugnante invocou apenas o vício de falta de 
fundamentação, não pode o tribunal anular o acto por violação do direito de audição prévia ou por 
violação de uma regra de incidência tributária), a não ser que se trate de vícios de conhecimento ofi-
cioso» (6).

Ora, no caso sub judice a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto conheceu do vício 
de fundamentação relativamente ao coeficiente de qualidade e conforto, vício que foi arguido pelos 
Impugnantes. Simplesmente, entendeu fazê -lo sob uma perspectiva diferente daquela sob a qual a 
questão foi suscitada.

Poderá, eventualmente, ter feito errado julgamento da questão, mas não pode afirmar -se que tenha 
incorrido em excesso de pronúncia.

Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença.
2.2.3 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
2.2.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.2.3.1.1 É sabido que a fundamentação dos actos tributários é exigência decorrente do art. 268.º, 

n.º 3, da Constituição da República (CRP) e do art. 77.º da Lei Geral Tributária (LGT) e tem uma dupla 
função: uma, endógena, de propiciar a reflexão da decisão pelo órgão administrativo e outra, exógena, 
externa ou garantística, de facultar ao cidadão a opção consciente entre o conformar -se com tal decisão 
ou afrontá -la em juízo.

Assim, como a jurisprudência tem vindo a afirmar, a fundamentação deve permitir esclarecer o 
destinatário do acto, pressuposto como pessoa dotado de mediana capacidade de apreensão e regularmente 
atento (bonus pater familias, na concepção tradicional), acerca do itinerário cognoscitivo e valorativo 
que levou à sua génese, permitindo -lhe ficar a saber quais as razões, de facto e de direito, que levaram 
à sua prática e porque motivo a Administração se decidiu num sentido e não noutro.

Caso a fundamentação externada não cumpra integralmente esse objectivo, deve considerar -se 
que o acto enferma do vício de insuficiência de fundamentação, que a lei equipara nos seus efeitos à 
falta de fundamentação e constitui motivo de anulação do acto (art. 125.º, n.º 2, e 135.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA)).
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Não pode também perder -se de vista que a fundamentação é um conceito relativo, que varia em 
função do concreto tipo de acto e que «o grau de fundamentação exigível deverá estar directamente 
relacionado com o grau de litigiosidade existente, isto é, com a divergência existente entre a posição da 
administração e do contribuinte» (7), sendo que o que releva para esse efeito, atento o carácter essencial-
mente instrumental do dever de fundamentação, é a efectiva possibilidade de um destinatário normal 
ficar habilitado, através da externação de motivos coeva ao acto, a conhecer as razões que o suportam, 
permitindo -lhe assim optar entre conformar -se com ele ou atacá -lo graciosa ou contenciosamente.

Assim, atento referido o carácter instrumental daquele dever, a suficiência da fundamentação do 
acto tributário deve aferir -se pelo comprometimento da possibilidade de reacção contra o acto, sendo 
que esse comprometimento deve ser aferido, não em abstracto, mas em face das concretas circunstâncias 
da concreta situação trazida a juízo.

2.2.3.1.2 DA PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA AVALIAÇÃO
Resulta da factualidade que foi dada como assente que o Contribuinte integrou a comissão que 

efectuou a 2.ª avaliação (cfr. alíneas C) a G) dos factos provados). Essa intervenção do Contribuinte, 
por ele e em representação da sua mulher (cfr. art. 16.º, n.º 5, da LGT), como bem ficou salientado na 
sentença recorrida, teve lugar ao abrigo do disposto no art. 74.º do CIMI, aplicável ex vi do n.º 3 do 
art. 76.º do mesmo Código (na redacção aplicável, que é a que lhe foi dada pela Declaração de Recti-
ficação n.º 4/2004, de 9 de Janeiro).

Mais resulta da factualidade dada como assente, designadamente das alíneas F) e G) dos factos 
que foram dados como assentes que o resultado da avaliação foi obtido de modo unânime, sendo que a 
comissão, integrada pelo Contribuinte, entendeu «não introduzir alterações aos valores constantes da 
1.ª avaliação por não existir nada que o justifique e se encontrarem correctas».

É certo que o facto de o Contribuinte ter integrado a comissão que procedeu à 2.ª avaliação e ter 
subscrito o resultado a que aquela comissão chegou por unanimidade não o impossibilita de invocar 
os vícios que entenda inquinarem o acto de fixação do valor patrimonial. Na falta de disposição legal 
que determine essa impossibilidade, terá que prevalecer o disposto no n.º 4 do art. 268.º da CRP, que, 
garantindo aos administrados a tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos, lhes confere o direito de impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem.

Mas tal não significa que, na ponderação das exigências do dever de fundamentação não haja de 
levar -se em conta a participação do Contribuinte no processo de formação do acto impugnado, tanto 
mais que, como deixámos já dito, estas variam na mesma razão da divergência existente entre a admi-
nistração e administrado.

Feitos estes considerandos gerais, estamos em condições de avançar para o conhecimento dos 
invocados erros de julgamento quanto às questões da falta de fundamentação.

2.2.3.2 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
Quanto ao primeiro motivo por que a sentença recorrida considerou verificado o vício de falta de 

fundamentação – que no termo de avaliação e na “ficha” para que o mesmo remete apenas se descortina 
uma alusão “aos critérios do CIMI” e na notificação do valor patrimonial tributário fixado «apenas se 
refere a aplicação do artigo 38.º e seguintes do CIMI, não fazendo alusão às normas daquele código 
concretamente aplicáveis, nem ao referido artigo 6.º da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto» – con-
siderou a Recorrente que existe erro de julgamento, uma vez que a fundamentação de direito se basta 
com a mera referência ao quadro normativo aplicado, ao regime jurídico concreto, não se exigindo a 
indicação de todos e cada um dos preceitos legais aplicáveis.

É certo que na declaração fundamentadora do valor patrimonial tributário externada não se en-
contra outra referência que possa integrar a fundamentação de direito senão aquela que foi referida na 
sentença recorrida e que consta da notificação remetida pela AT ao Contribuinte para comunicar -lhe 
o resultado da 2.ª avaliação: que o valor patrimonial tributário foi «apurado nos termos do artigo 38.º 
e seguintes do CIMI».

Prima facie, seríamos levados a concluir, com a sentença recorrida, que a referida declaração, 
porque demasiado genérica, não permitiria a um destinatário normal aperceber -se integralmente das 
razões de direito por que o valor patrimonial tributário foi fixado no valor em que o foi, designada-
mente, por que o Vc (valor base dos prédios edificados) – que é um dos factores a ter em conta na 
determinação do valor patrimonial tributário, de acordo com o disposto no art. 38.º do CIMI (8) – foi 
fixado no montante de € 600,00.

Na verdade, como bem ficou dito na sentença recorrida, a fixação daquele valor resulta da aplicação 
conjugada dos arts. 39.º (9), 60.º, n.º 1, alínea b) (10) e 62.º, n.º 1, alínea d) (11), do CIMI e do art. 6.º da 
Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto (12), sendo que nenhuma dessas normas legais é expressamente 
referida na declaração fundamentadora externada pela AT.

No entanto, uma análise mais atenta do articulado inicial leva -nos a concluir que os Impugnantes 
não questionam o valor patrimonial tributário fixado por falta de fundamentação de direito relativamente 
ao Vc e, bem pelo contrário, revelam uma boa compreensão do critério legal que preside à determinação 
deste factor. É o que resulta inequivocamente da leitura conjugada dos itens 3. e 6. da petição inicial, 



1848

sendo que neste último afirmam expressamente que «[o] valor base do prédio edificado corresponde 
ao custo médio de construção por metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25% daquele 
custo», numa transcrição quase integral do disposto no n.º 1 do art. 39.º do CIMI, que é bem reveladora 
do cabal conhecimento do quadro legal aplicável e da concreta norma aplicada.

Os Impugnantes revelam também um perfeito conhecimento do critério legal a observar na deter-
minação do custo médio de construção, referindo no item 17. da petição os factores enunciados no n.º 2 
do art. 39.º do CIMI, a saber, «os materiais utilizados, a mão -de -obra, equipamentos, administração, 
energia, comunicações e outros consumíveis», o que é também revelador do seu perfeito conhecimento 
do quadro legal.

A dificuldade de compreensão revelada pelos Impugnantes refere -se ao modo como foi apurado o 
custo médio de construção utilizado para determinar o Vc, sustentando que a seu ver o mesmo deveria 
ascender a € 500 por metro quadrado (curiosamente, o que foi utilizado pela comissão e fixado pela 
referida Portaria é inferior, pois situa -se em € 480).

É certo que na declaração fundamentadora externada relativamente ao acto de fixação do valor 
patrimonial tributário não encontramos qualquer referência à Portaria n.º 928/2004. Mas, será que 
essa omissão justifica que se anule o acto impugnado com base em falta de fundamentação de direito?

A nosso ver, e embora com algumas dúvidas, entendemos que não, sob pena de atropelo do prin-
cípio da confiança e da boa fé que devem nortear e vigorar reciprocamente nas relações entre a AT e 
os contribuintes (cfr. art. 59.º, n.ºs 1 e 2, da LGT, e o art. 6.º -A, do CPA (13)).

Na verdade, tendo o Contribuinte intervindo ele próprio na 2.ª avaliação e tendo subscrito, não 
só o termo de avaliação, em que se afirma que foram tidos em conta os critérios do CIMI, como a “fi-
cha” de avaliação, em que não só se reafirma tal proposição, como também se refere a inexistência de 
motivos para alterar os valores da 1.ª avaliação, e se indica como Vc o valor de € 600, mal se aceitaria 
que pudesse agora, fazendo tábua rasa dessa reiterada afirmação de que foram observados os critérios 
do CIMI e de que não havia motivos para alterar os valores fixados, designadamente os relativos ao 
Vc, vir invocar a falta de fundamentação de direito no que respeita ao modo como foi apurado o custo 
médio de construção utilizado na determinação do referido valor base dos prédios edificados.

Não podemos ignorar que o acto ora impugnado não foi praticado pela AT, mas por uma comissão 
integrada também pelo próprio Contribuinte.

Assim, a menos que os Contribuintes tivessem vindo alegar algum vício relevante na formação da 
vontade do Contribuinte marido enquanto membro da comissão de avaliação, afigura -se -nos que não 
poderá ser bem sucedida a invocação do vício de falta de fundamentação de direito.

Aliás, a nosso ver, os Impugnantes nem sequer questionam a fundamentação de direito do acto 
impugnado. O que afirmam é que desconhecem «o raciocínio lógico dedutivo que permitiu» chegar ao 
valor de construção considerado porque «não são indicados os factos que justificam a conclusão que o 
valor base de construção deveria ascender a 600,00 €», numa clara alusão à fundamentação de facto.

Concluímos, com a Recorrente, que o acto impugnado não enferma do vício de falta de funda-
mentação de direito.

A sentença não poderá manter -se com esse fundamento.
2.2.3.3 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO COEFICIENTE DE QUALIDADE E CON-

FORTO
A sentença considerou também que o acto impugnado enfermava de falta de fundamentação de 

facto quanto ao coeficiente de qualidade e conforto que, como deixámos já dito, é um dos factores a 
considerar na determinação do valor patrimonial tributário, como decorre do disposto no art. 38.º do 
CIMI. Falta de fundamentação porque, segundo entendeu a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto, não se explicitou em que consistem os elementos majorativos considerados, ao abrigo do 
disposto no art. 43.º do CIMI (14), sob as denominações “outros equipamentos de lazer” e “sistema 
de climatização”, sendo que os mesmos, porque abrangem um diversidade de situações, carecem de 
especial concretização.

Antes do mais, cumpre ter presente que, de acordo com a matéria de facto que foi dada como as-
sente, foram os próprios Impugnantes quem declarou como elementos de qualidade e conforto “Outros 
equipamentos de lazer” e “Sistema Central de Climatização” (cfr. alínea H) dos factos provados), o que 
afasta a possibilidade de não saberem a que se refere a enunciação de tais elementos.

Por outro lado, cumpre também ter presente que a falta de fundamentação que os Impugnantes 
invocaram na petição inicial não se refere a estes elementos de qualidade e conforto, sendo que naquele 
articulado não descortinamos qualquer alusão aos “outros equipamentos de lazer” e, no que se refere 
ao “sistema central de climatização”, os Impugnantes apenas afirmam que este é inexistente e que a 
fracção possui apenas sistema de aquecimento (cfr. itens 20. a 22. da petição inicial).

Ou seja, no que se refere ao elemento “outros equipamentos de lazer” temos que concluir que os 
Impugnantes, que foi quem declarou a sua existência enquanto elemento majorativo do coeficiente de 
qualidade e conforto, sabem bem de que equipamentos se trata e porque não questionam sua existência, 
nenhuma questão há a dirimir a respeito do mesmo.
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Já quanto ao elemento “sistema central de climatização”, sendo certo que foram também os Im-
pugnantes que o declararam enquanto coeficiente majorativo, afigura -se -nos que não pode considerar -se 
que haja falta de fundamentação de facto, mas apenas divergência quanto à qualificação de um equipa-
mento que a comissão considerou como “sistema central de climatização” e os Impugnantes sustentam 
tratar -se de mero “sistema de aquecimento” e, por isso, insusceptível de enquadramento no conceito 
que a lei releva para efeitos de majoração do coeficiente de qualidade e conforto.

Ou seja, os Impugnantes não manifestam dificuldade alguma em saber qual o equipamento que o 
acto impugnado considerou como “sistema central de climatização”; discordam é que esse equipamento 
possa como tal ser qualificado. Esta divergência situa -se, não em sede da validade formal do acto – a 
que respeitam os requisitos da fundamentação –, mas da sua validade substancial.

Afigura -se -nos, pois, que também quanto a este fundamento a Recorrente tem razão, não podendo 
manter -se a sentença recorrida, que decidiu em sentido diverso.

2.2.4 REMESSA AO TRIBUNAL DE 1.ª INSTÂNCIA
Em face do provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecer, em substituição, da questão da errónea quantificação do valor 
patrimonial que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto expressamente considerou preju-
dicada pela solução encontrada pela 1.ª instância (cfr. art. 715.º, n.º 2, do CPC (15)).

Acontece, no entanto, que na sentença recorrida não foi fixada a matéria de facto pertinente à 
apreciação desse fundamento, o que, nos impede de conhecer em substituição, pois no presente recurso 
este Supremo Tribunal Administrativo não tem poderes em matéria de facto. Há, pois, atento o disposto 
nos arts. 729.º e 730.º do CPC (16), que ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí, após 
julgamento da matéria de facto pertinente, se conhecer desse fundamento, se a tal nada mais obstar, 
como decidiremos a final.

2.2.5 CONCLUSÕES
Em face do exposto, entendemos que o recurso merece provimento e, preparando a decisão, 

formulamos seguintes conclusões:
I  - O excesso de pronúncia refere -se a questões e não a argumentos, pelo que não pode considerar-

-se que o tribunal incorreu nessa nulidade se, ao apreciar a questão da falta de fundamentação invocada 
com referência aos elementos considerados no coeficiente de qualidade e conforto, entendeu que esse 
vício se verificava embora com argumentos diferentes dos que foram utilizados pelo impugnante.

II  - Sendo inequívoco que os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (art. 268.º, n.º 3, 
art. 77.º da LGT e art. 125.º do CPA), esta é um conceito relativo, que varia em função do concreto 
tipo de acto, sendo que o que releva para esse efeito, atento o carácter essencialmente instrumental do 
dever de fundamentação, é a efectiva possibilidade de um destinatário normal ficar habilitado, através 
da externação de motivos coeva ao acto, a conhecer as razões que o suportam, permitindo -lhe assim 
optar entre conformar -se com ele ou atacá -lo graciosa ou contenciosamente.

III  - Sendo que o contribuinte integrou a comissão que procedeu à 2.ª avaliação de um prédio e 
que, mantendo os valores fixados em 1.ª avaliação – que afirmou textualmente que respeitam os crité-
rios do CIMI –, fixou o valor patrimonial tributário por unanimidade, não faz sentido que a sentença, 
a coberto da falta de fundamentação invocada na petição inicial de impugnação judicial daquela acto 
de fixação de valor, considere que existe falta de fundamentação de direito.

IV  - Se foi o próprio contribuinte quem declarou como elementos majorativos do coeficiente de 
qualidade e conforto “outros equipamentos de lazer” e “sistema central de climatização”, não se jus-
tifica que a sentença, sempre a coberto da falta de fundamentação invocada na referida petição inicial 
de impugnação judicial, considere que existe falta de fundamentação de facto relativamente a esses 
elementos.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgar improcedente a falta de fundamentação invocada na petição inicial e ordenar a baixa dos autos 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a fim de serem conhecidos os demais fundamentos de 
impugnação judicial aí invocados.

Sem custas, uma vez que os Recorridos não contra alegaram.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 15.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que aprovou o CIMI, e 
que dispõe: «Enquanto não se proceder à avaliação geral, os prédios urbanos já inscritos na matriz serão avaliados, nos termos 
do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua entrada em vigor, sem prejuízo, quanto a prédios arrendados, 
do disposto no artigo 17.º».

(2) Os Impugnantes parecem considerar que foi a AT quem procedeu à avaliação.
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(3) Sobre as situações em que o conhecimento do vício de falta de fundamentação logra prioridade sobre o conhecimento 
dos vícios de violação de lei, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e 
comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 18 b) ao art. 124.º, pág. 341.

(4) Nulidade também prevista na alínea d) do art. 668.º, n.º 1, do CPC.
(5) Ob. e vol. cit., anotação 12 ao art. 125.º, pág. 366.
(6) Ibidem.
(7) SALDANHA SANCHES, suplemento Economia do jornal Público de 4 de Março de 1991.
(8) O art. 38.º do CIMI estabelece a fórmula (Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv) de determinação do valor patrimonial 

tributário dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços, em que Vt equivale ao valor patrimonial tributário, 
Vc ao valor base dos prédios edificados, A à área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca ao coefi-
ciente de afectação, Cl ao coeficiente de localização, Cq ao coeficiente de qualidade e conforto e Cv ao coeficiente de vetustez.

(9) Diz o art. 39.º do CIMI, na redacção aplicável, que é a da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro:
«1  - O valor base dos prédios edificados (Vc) corresponde ao valor médio de construção, por metro quadrado, adicionado 

do valor do metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25% daquele valor.
2  - O valor médio de construção é determinado tendo em conta, nomeadamente, os encargos directos e indirectos su-

portados na construção do edifício, tais como os relativos a materiais, mão -de -obra, equipamentos, administração, energia, 
comunicações e outros consumíveis».

(10) Norma que prevê a Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) como organismo de coordenação 
de avaliação directa de prédios urbanos.

(11) Segundo o art. 62.º, n.º 1, alínea d), do CIMI, na redacção aplicável, que é a da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezem-
bro, é da competência da CNAPU, «Propor anualmente, até 30 de Novembro, para vigorar no ano seguinte, o valor médio de 
construção por metro quadrado, ouvidas as entidades oficiais e as associações privadas do sector imobiliário urbano».

(12) Nos termos do art. 6.º da Portaria n.º 928/2004, de 4 de Agosto, o custo médio de construção por metro quadrado a 
vigorar à data a que se reporta a avaliação – 2004 –, para efeitos do art. 39.º do CIMI, é de € 480.

(13) Disposição legal aditada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e que dispõe:
«1  - No exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares 

devem agir e relacionar -se segundo as regras da boa fé.
2  - No cumprimento do disposto nos números anteriores, devem ponderar -se os valores fundamentais do direito, rele-

vantes em face das situações consideradas, e, em especial:
a) A confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa;
b) O objectivo a alcançar com a actuação empreendida».
(14) Diz o art. 43.º do CIMI, na parte que ora nos interessa considerar e redacção aplicável, que é a da Lei n.º 53 -A/2006, 

de 29 de Dezembro:
«1  - O coeficiente de qualidade e conforto (Cq) é aplicado ao valor base do prédio edificado, podendo ser majorado até 

1,7 e minorado até 0,5, e obtém -se adicionando à unidade os coeficientes majorativos e subtraindo os minorativos que constam 
das tabelas seguintes:

[…]
Outros equipamentos de lazer — 0,04
Sistema central de climatização — 0,03
[…]
2 – Para efeitos de aplicação das tabelas referidas no número anterior:
[…]
g) Consideram -se equipamentos de lazer todos os que sirvam para repouso ou para a prática de actividades lúdicas ou 

desportivas;
[…]».
(15) No sentido da aplicabilidade da norma do art. 715.º, n.º 2, do CPC, aos recursos interpostos para o Supremo Tribunal 

Administrativo, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23. e) ao art. 279.º, pág. 366.

(16) No sentido da aplicabilidade destas normas nos casos em que o Supremo Tribunal Administrativo tem meros poderes 
de revista, JORGE LOPES DE SOUSA, ibidem e, na jurisprudência, por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção 
do Contencioso Tributário:

 de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 246/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas com ـ
texto disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db8455beb6eebf6680257910004f9d3f?OpenDocument;
 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 677/10, ainda não publicado no jornal oficial, mas com texto 7 ـ

disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

4335ffdd63884b498025791100398edf?OpenDocument. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

IVA. Caducidade do direito à liquidação. Prazo. Erro na declaração.

Sumário:

 I  — De acordo com o artigo 45.º n.º 1 da LGT, o direito de liquidar os tributos caduca 
se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro 
anos, salvo se a lei fixar outro prazo.
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 II  — Tal prazo é reduzido para três anos, designadamente, nos casos de nova liquida-
ção fruto de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo (nº 2 do mesmo 
preceito).

 III — Por erro evidenciado na declaração do sujeito passivo deve entender -se aquele 
que é detectável mediante simples leitura ou análise sumária da declaração.

 IV — No IVA, embora estejamos perante um imposto de obrigação única o prazo de 
caducidade conta -se, por força da lei 32 -B/2002 de 30 -12 (que aprovou o Orça-
mento do Estado para 2003) a partir do início do ano civil seguinte àquele em 
que se verificou a exigibilidade do imposto

 V — No caso dos autos o prazo de caducidade do direito à liquidação a considerar é 
de quatro anos, contando -se a partir de 01/01/2005.

Processo n.º 402/12 -30.
Recorrente: A……………………..
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………………, com o NIF ………………, residente na E.N. …………………….., ………….., 

no seguimento de reversão do processo de execução fiscal (PEF) 1350200701079913, contra si efec-
tuada como responsável subsidiário de “Casa Matias  - Manufactura Artesanato e Comércio, Lda”, 
NIPC 503 442 283, deduziu impugnação, da liquidação adicional de IVA e juros compensatórios de 
2004, alegando, em síntese, a preterição da formalidade de audição prévia, a falta de fundamentação 
das liquidações e a caducidade do direito a liquidar.

Por sentença de 10 de Janeiro de 2012, o TAF de Leiria, julgou a impugnação improcedente por 
não provada. Reagiu o ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as 
seguintes conclusões:

A)  - Discorda, porém, o recorrente da douta sentença recorrida, entendendo que se verifica a 
caducidade do direito de liquidar.

B)  - Com efeito, e partindo da factualidade dada como provada nas alíneas A) e F) do probatório 
da douta sentença recorrida, verifica -se que a liquidação adicional de IVA para o ano de 2004, notificada 
à devedora originária em 13/11/2007, resulta do apuramento de débitos que por sua vez resultaram de 
valores de excesso de imposto não reportados entre o 2º trimestre de 1998 e Agosto de 2002, e de um 
excesso a reportar superior ao devido em Setembro de 2002.

C)  - Ora, de acordo com o artigo 45.º da LGT, o direito de liquidar os tributos caduca se a liqui-
dação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, salvo se a lei fixar outro 
prazo. O prazo é reduzido para três anos nos casos de nova liquidação fruto de erro evidenciado na 
declaração do sujeito passivo. E no caso de o contribuinte ter, em determinado exercício, efectuado 
reporte de prejuízos ou qualquer outra dedução ou crédito de imposto, o prazo de caducidade é o do 
exercício desse direito.

D)  - Dispõe também o n.º 2 do artigo 98º do Código do CIVA que o direito à dedução ou ao re-
embolso do imposto entregue em excesso só pode ser exercido até ao decurso de quatro anos após o 
nascimento do direito à dedução ou pagamento em excesso.

E)  - Na concreta situação dos autos, a liquidação impugnada respeita ao exercício de 2004, porém, 
no entender da AT a correcção deve -se ao acerto de contas motivado pelo erro de reporte em excesso, 
declarado pelo sujeito passivo (devedora originária) na autoliquidação do IVA, de Setembro de 2002.

F)  - Ora, a haver erro na declaração, a AT teria o prazo de três anos para efectuar liquidação adi-
cional, corrigindo o erro do valor do excesso reportado face à conta corrente do sujeito passivo, nos 
termos do n.º 2 do artigo 45º da LGT. Ou seja, quanto ao reporte considerado em excesso pela AT, no 
período de Setembro de 2002, a AT teria que ter notificado o sujeito passivo da liquidação adicional 
até 31/12/2005 e não corrigindo a conta corrente com uma liquidação adicional de 2004.

G)  - Mas, mesmo que se entenda que a situação não se enquadra num caso de erro evidenciado 
na declaração, sempre se verifica a caducidade do direito à liquidação nos termos do n.º 3 do artigo 45º 
da LGT, pelo decurso do prazo de quatro anos após o exercício do direito à dedução exercido pela 
devedora originária.

H)  - O que significa que tendo o sujeito passivo o prazo de quatro anos para pedir o reembolso do 
imposto pago em excesso, prazo igual tem a AT para liquidar os tributos, sob pena de caducidade.

I)  - Prazo de quatro anos que, quanto ao período que decorreu desde o 2º semestre de 1998 até 
Agosto de 2002 e no período de Setembro de 2002, expirou em 31/12/2006.
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J)  - Porém, a AT apenas em 2007 emitiu a liquidação adicional n.º 07090827, para o ano de 2004, 
ora impugnada, onde fez a correcção dos débitos apurados resultantes da conta corrente, cujos valores 
considerou reportados em excesso desde o período de Setembro de 2002.

L)  - Acresce que, não há nenhuma razão legal e justificativa para só em 2004 se fazer uma li-
quidação adicional de “acerto de contas” de divergências na conta corrente anteriores a 2002, e pelo 
menos, desde 1998.

M)  - Pela que, a douta sentença recorrida ao julgar a liquidação adicional de 2004 legal, violou o 
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artº 45º da LGT, por se verificar a caducidade do direito à liquidação.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, devendo ser anulada a liquidação 
impugnada.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
“1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro (art.45º nº1 LGT) No caso de erro 
evidenciado na declaração do sujeito passivo o prazo de caducidade é de três anos (art.45º nº2 LGT)

O prazo de caducidade para liquidação do IVA conta -se a partir do início do ano civil seguinte àquele 
em que se verificou a exigibilidade do imposto (art.45º nº4 LGT redacção da Lei n.º 55 -B/32004,30 
Dezembro;art.88º nº1 CIVA)

Porém, o prazo de caducidade só começa a correr no momento em que o direito puder ser legal-
mente exercido (art.329º CCivil)

2. Aplicando estas considerações ao caso concreto:
a) a liquidação adicional de IVA resulta de débitos na conta corrente do sujeito passivo, emergentes 

de operações tributáveis efectuadas entre o 2ºtrimestre 1998 e Agosto 2002, que só foi possível apurar 
após processamento das declarações periódicas dos meses de Abril/Junho 2004 (probatório al...A)

b) apenas a partir do conhecimento da situação de crédito de imposto a seu favor, resultante do 
método indirecto subtractivo adoptado na determinação do montante em dívida por cada sujeito pas-
sivo, em cada período temporal fiscalmente relevante, foi possível à administração tributária exercer 
o direito à liquidação

c) é aplicável o prazo de caducidade de três anos em virtude de a liquidação adicional do IVA 
resultar da análise das declarações periódicas do sujeito passivo

d) este prazo deve considerar -se iniciado em Agosto 2004,quando foi enviada a declaração peri-
ódica do mês de Junho 2004 (art.28º nº1 al.c) CIVA)

e) o termo final do prazo de três anos já tinha sido atingido quando o sujeito passivo foi notificado 
da liquidação adicional em 13.11.2007 (probatório al.F)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -declaração de caducidade do direito de liquidação
 -anulação da liquidação adicional de IVA e de juros compensatórios”.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) A Administração Tributária (AT) procedeu à liquidação adicional n.º 07090827, emitida para 

o ano de 2004, nos termos do artº 87º conjugado com os adº 92º e 95º, todos do CIVA, resulta de apu-
ramento de débitos após o processamento das declarações periódicas de Abril, Maio e Junho de 2004, 
uma vez que existindo diferenças a favor do sujeito passivo que não foram por ele consideradas nos 
valores de excesso a reportar, entre o 2º Trimestre de 1998 e Agosto de 2002, foi em Setembro de 2002, 
considerado pelo sujeito passivo um excesso a reportar superior ao devido”; e “os comprovativos 
das respectivas notificações são as constantes de fotocópias de fls. 7 a 11, 12 a 16, 17 a 21, 22 a 26”, 
cfr. consta da certidão de fls. 11/ss;

B) A AT instaurou o processo de execução fiscal (PEF) 1350200701079913, contra a devedora 
originária, “Casa Matias  - Manufactura Artesanato e Comércio, Lda, NIPC 503 442 283, na sequência 
da referida liquidação adicional n.º 07090827, emitida para o ano de 2004, de IVA e juros compensa-
tórios, cfr. consta da certidão de fls. 11/ss;

C) A AT procedeu à reversão do referido PEF 1350200701079913, contra A…………………… 
com o NIF ……………………., ora impugnante, sendo que “a conta corrente manual do sujeito pas-
sivo, que serviu de suporte ao apuramento das liquidações adicionais de IVA e Juros Compensatórios 
de 2004, é o constante de fotocópias de fls. 2 a 6”, cfr. consta da certidão de fls. 11/ss;

D) Em 18/12/2008, a AT comunicou ao impugnante a reversão do PEF, como responsável subsi-
diário, para pagamento da divida de € 15.408,75, em presença, cfr. p.i e contestação;

E) Em 16/01/2009, o impugnante requereu à AT a passagem de certidão do teor dos actos tributários 
revertidos, seus fundamentos de facto e de direito, entidade que os praticou (nome do funcionário, cargo 
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que ocupa, categoria profissional que detém e serviço onde desempenha as suas funções) e se o fez ou 
não por delegação de competências, ao abrigo do artº 37º, n.º 1, CPPT, cfr. p.i., contest, e fls. 7 a 10;

F) As liquidações do IVA e juros compensatórios foram comunicados à devedora originária, em 
13/11/2007, cfr. fls.10/ss e 17 a 36;

G) O impugnante deu entrada à presente impugnação em 01/04/2009, cfr.fls. 2.
3 – DO DIREITO
Para julgar improcedente a impugnação considerou o Mº Juiz do tribunal recorrido o seguinte, 

destacando -se apenas os seu trechos mais significativos que interessam para a análise do presente 
caso:

“RELATÓRIO
A……………………, com o NIF …………………, residente na E.N. ……………………….., no 

seguimento de reversão do processo de execução fiscal (PEF) 1350200701079913, contra si efectuada 
como responsável subsidiário de “Casa Matias  - Manufactura Artesanato e Comércio, Lda”, NIPC 
503 442 283, veio deduzir impugnação (…), da liquidação adicional de IVA e juros compensatórios de 
2004, alegando, em síntese, a preterição da formalidade de audição prévia, a falta de fundamentação 
das liquidações e a caducidade do direito a liquidar (artigo 45 -1, LGT) (…).

2.1.Quanto à caducidade do direito de liquidar
O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contri-

buinte no prazo de 4 anos, quando a lei não fixar outro. O prazo de caducidade conta -se, nos impostos 
periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação 
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no IVA (um imposto de obrigação única) 
e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte a titulo 
definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se 
verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário (artigo 45 -1 -4, da LGT).

O artigo 46 -1 -2, da LGT, define os casos de suspensão e interrupção do prazo.
A liquidação de IVA do ano de 2004, em causa, resultou de débitos apurados após o processamento 

das declarações periódicas enviadas pelo sujeito passivo respeitantes a Abril, Maio e Junho de 2004, 
resultante da conta -corrente referida.

Em face dessas declarações de 2004 foram apuradas as diferenças a favor do Estado e, por conse-
guinte, só aí foi possível à AT exercer o direito de liquidação, ainda que o impugnante alegue e conste 
da certidão, referida no probatório, «uma vez que existindo diferenças a favor do sujeito passivo que 
não foram por ele consideradas nos valores de excesso a reportar, entre o 2º Trimestre de 1998 e Agosto 
de 2002, foi, em Setembro de 2002, considerado pelo sujeito passivo um excesso a reportar superior 
ao devido.».

Assim, foi em 2004 que se verificou, respectivamente, «a exigibilidade do imposto ou o facto 
tributário» a que se refere o citado artigo 45, da LGT. Como ensina o Prof. CASALTA NABAIS ² 
(Prof. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 4ª Ed, Almedina, 2006, pg. 599, e 605, 609 e 611.), quando 
segue o seu regime geral, o IVA apresenta -se como “um imposto sobre o consumo em que o montante 
da dívida de cada sujeito passivo é apurado através do chamado método de dedução do imposto do 
crédito do imposto ou método indirecto subtractivo, nos termos do qual esse montante nos é dado 
pela diferença entre o montante que resulta da aplicação da taxa ao valor das vendas ou prestações de 
serviços, durante determinado período, e o montante do imposto suportado nas aquisições efectuadas 
durante o mesmo período. (...) O art. 10º da VI Directiva (...) transposto pelos arts. 7º e 8º do CIVA, 
distingue entre o “facto gerador” do imposto e a “exigibilidade” do imposto. Enquanto aquele (facto 
gerador) é o facto cuja verificação preenche as condições legais necessárias à exigibilidade do imposto, 
originando assim a relação jurídica de IVA e, por conseguinte, os múltiplos poderes e deveres em que 
a mesma se desdobra, a exigibilidade consiste no direito que a administração fiscal tem de poder fazer 
valer, a partir de certo momento, o pagamento do imposto.”

O prazo normal do direito de liquidação é, pois, de 4 anos, contados, para efeitos do IVA de 2004, 
desde 01/01/2005, o que nos transporta, feitas as contas, para a data de 01/01/2009.

As liquidações do IVA e juros compensatórios, em questão, foram notificados à devedora originária 
em 13/11/2007, ou seja, antes daquela data de 01 /01/2009. Pelo exposto, não ocorreu a caducidade 
do direito de a AT liquidar.

2.2.Quanto à preterição do direito de audição
(…)
2.3. Quanto à falta de fundamentação do acto tributário (…).
IV -DECISÃO
Pelo exposto, julgo a presente impugnação improcedente, por não provada”.
DECIDINDO NESTE STA
O recorrente, no seguimento de reversão do processo de execução fiscal (PEF) 1350200701079913, 

contra si efectuada como responsável subsidiário de “Casa Matias  - Manufactura Artesanato e Comércio, 
Lda”, NIPC 503 442 283, deduziu impugnação, da liquidação adicional de IVA e juros compensatórios 
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de 2004, alegando, em síntese, a preterição da formalidade de audição prévia, a falta de fundamentação 
das liquidações e a caducidade do direito a liquidar.

Por sentença de 10 de Janeiro de 2012, o TAF de Leiria, julgou a impugnação improcedente por 
não provada.

No recurso para este Supremo Tribunal o recorrente deixou cair as questões relativas à preterição 
da formalidade de audiência prévia e à falta de fundamentação da liquidação, mantendo a alegação da 
caducidade do direito a liquidar o imposto em causa. É este o objecto do presente recurso.

Na sentença recorrida o meritíssimo juiz entendeu que não havia ocorrido a caducidade do direito 
à liquidação nos termos supra expostos.

Vejamos se correctamente:
Entendeu o meritíssimo juiz do TAF de Leiria que o prazo de caducidade em causa era de 

4 anos e que esse prazo se devia contar a partir de 01/01/2005, porque era esse o ano seguinte ao 
ano em que o sujeito passivo apresentou as declarações e foi em face dessas declarações de 2004 
que foram apuradas as diferenças a favor do Estado e, por conseguinte, só aí foi possível à AT 
exercer o direito de liquidação, tendo ocorrido segundo estas considerações o terminus da contagem 
do prazo em 01/01/2009, pelo que tendo ocorrido a notificação em 13/11/2007, não teria ocorrido a 
caducidade invocada.

O recorrente discorda nos termos constantes das suas alegações entendendo em suma que o prazo 
de 3 anos ou eventualmente de 4 anos se devia contar a partir de Setembro de 2002, vindo a terminar 
segundo o seu entendimento em 31 de Dezembro de 2005, ou no máximo em 31 de Dezembro de 2006 
pelo que tendo a notificação sido efectuada apenas em 2007, teria ocorrido a caducidade invocada.

O Mº Pº junto deste STA entende que à situação dos autos é aplicável o prazo de caducidade de 
três anos em virtude de a liquidação adicional do IVA resultar da análise das declarações periódicas 
do sujeito passivo e que este prazo deve considerar -se iniciado em Agosto 2004,quando foi enviada a 
declaração periódica do mês de Junho 2004 (art.28º nº1 al.c) CIVA) pelo que ocorre caducidade.

VEJAMOS:
Em primeiro lugar cumpre decidir se o prazo de caducidade é, atentas as circunstâncias 

concretas do caso, de três ou quatro anos e em segundo lugar importará determinar a partir de 
que altura se conta.

A matéria dos prazos de liquidação dos impostos encontra -se regulada no 45º da LGT, sendo 
certo que, de acordo com o enunciado no artº 5º -5 do DL 398/98, de 17.DEZ, diploma que aprovou a 
LGT, o novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos aplica -se aos factos tributários 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

Dispõem tais normativos legais do modo seguinte:
Artº 45.º da LGT
(Caducidade do direito à liquidação)
1  - O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
2  - Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos 

indirectos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos 
da actividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três 
anos.

3  - Em caso de ter sido efectuado reporte de prejuízos, bem como de qualquer outra dedução ou 
crédito de imposto, o prazo de caducidade é o do exercício desse direito.

4  - O prazo de caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se 
verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário 
ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a 
tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta 
a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do 
imposto ou o facto tributário.

(Redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30.12.2005)
Artº 5.º do DL 398/98, de 17.DEZ, diploma que aprovou a LGT.
(Prazos de prescrição e caducidade)
1  - Ao novo prazo de prescrição aplica -se o disposto no artigo 297.º do Código Civil, sem prejuízo 

do disposto no número seguinte.
2  - Aos impostos já abolidos à data da entrada em vigor da lei geral tributária aplicam -se os 

novos prazos de prescrição, contando -se para o efeito todo o tempo decorrido, independentemente de 
suspensões ou interrupções de prazo.

3  - Ao prazo máximo de contagem dos juros de mora previsto na lei geral tributária é aplicável 
o artigo 297.º do Código Civil.

4  - O disposto no número anterior não se aplica aos regimes excepcionais de pagamento em 
prestações em vigor.
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5  - O novo prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos aplica -se aos factos tribu-
tários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998.

6  - O disposto no número anterior aplica -se aos prazos previstos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 78.º da 
lei geral tributária.

No caso dos autos, estamos perante um imposto de obrigação única (IVA) (É esta também 
a opinião de Jorge de Sousa, expressa na anotação 2ª ao artigo 175º do CPPT, 3ª edição, pág. 891 
a 893 e RGIT, 2001, anotação 4ª ao art. 33º).

É nosso entendimento que o erro a que se refere o n.º 2 deste art. 45º é «aquele que é detectável 
mediante simples análise da declaração» (cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3ª Edição, 2003, Anotação 9 ao art. 45º), 
ou, no dizer de Lima Guerreiro (Lei Geral Tributária, Anotada, Rei dos Livros, Nota 2 ao art. 45º, 
pag. 214), «o erro que a AT possa detectar por um mero exame da coerência dos seus elementos, sem 
recurso a qualquer outra documentação externa, mesmo quando esta esteja em poder da administração 
tributária, e obtida por inspecção interna ou externa ou por meios de qualquer outra natureza.»

Ora, a liquidação de IVA do ano de 2004 em causa nos autos resultou de débitos apurados contra 
a sociedade de que o ora recorrente é responsável subsidiário após o processamento das declarações 
periódicas respeitantes a Abril, Maio e Junho de 2004 como resulta da conta corrente junta aos autos a 
fls. 13 a 16 sendo que as importâncias de maior valor (6.851,02 Euros e 6.399,58 Euros) foram apuradas 
pelo próprio contribuinte nas declarações periódicas de Maio e Junho de 2004 enquanto que apenas a 
parcela menor de 1.860,08 Euros resulta da seguinte operação: 1.604,45 Euros de Excesso a reportar 
no período de Março de 2004, abatido ao imposto a pagar no período de Abril de 2004 que era 3.908,45 
Euros e abatido ainda a 443,92 Euros de regularizações a crédito no período de Dezembro de 2003.

Assim sendo não podemos considerar que a AT estava face a uma situação em que pudesse mediante 
uma simples leitura ou análise da declaração apresentada na altura própria aperceber -se da incorrecção 
da mesma que acabou por detectar só após Junho de 2004. Em consequência o prazo de caducidade 
do direito à liquidação a considerar é o prazo normal de quatro anos.

Este prazo de quatro anos conta -se, indubitavelmente, relativamente às duas parcelas maiores a que 
supra nos referimos, a partir de 01/01/2005 por atenção ao disposto no artº 45º n.º 4 da LGT, alterado 
por força da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 -12 (que aprovou o Orçamento do Estado para 2003), sendo que 
tal alteração legislativa apenas vigora para o futuro, conforme esclarecido no Acórdão do STA/Pleno, 
de 7/05/03, tirado no Proc. n.º 26.806 e na consideração de que os valores a pagar ao estado são os que 
a própria sociedade sujeita a IVA declarou em Maio e Junho de 2004.

E, também entendemos que deve considerar -se tal data para inicio de contagem do prazo de ca-
ducidade do direito à liquidação, em relação à parcela menor de tributo liquidado, a qual resulta de um 
apuramento concretizado em Abril de 2004 depois de analisadas todas as declarações anteriores nas quais 
foram cometidas sucessivas incorrecções declarativas como decorre da leitura da certidão de fls. 11 e 
seg, pois que a liquidação adicional de IVA do ano de 2004 resultou do apuramento das diferenças de 
IVA a favor do Estado, emergentes de operações tributáveis efectuadas entre o 2º trimestre de 1998 e 
Agosto de 2002 que só foi possível apurar após o processamento das declarações periódicas enviadas 
pelo sujeito passivo relativas a Abril, Maio e Junho de 2004, como considerou a decisão recorrida.

Ainda que fosse de aplicar o comando do artº 329 do C.Civil por, eventual, não determinabilidade 
da data da exigibilidade do imposto, como defende o Mº Pº junto deste STA, o resultado seria o mesmo 
(não estar, também, caducado o direito à liquidação desta parcela) por, na melhor das hipóteses para a 
sociedade contribuinte, a contagem dever iniciar -se em 1 de Julho de 2004.

Devendo, pois, contar -se um prazo de caducidade de 4 anos e tendo o sujeito passivo sido noti-
ficado da liquidação adicional em 13/11/2007 (Cfr. alínea F) do factos provados), patentemente, nesta 
data ainda não se tinha verificado a caducidade do direito à liquidação de todos os tributos que são 
exigidos ao sujeito passivo.

Também não colhe o argumento contido na conclusão D) que depois é retomado em H), desde 
logo porque a Lei n.º 15/2001, de 05 de Junho revogou o artº 98º n.º 2 do CIVA.

Assim sendo, cremos que deve ser mantida a sentença recorrida.
Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
1) De acordo com o artigo 45.º n.º 1 da LGT, o direito de liquidar os tributos caduca se a liquida-

ção não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, salvo se a lei fixar outro 
prazo.

2) Tal prazo é reduzido para três anos, designadamente, nos casos de nova liquidação fruto de 
erro evidenciado na declaração do sujeito passivo (nº 2 do mesmo preceito).

3) Por erro evidenciado na declaração do sujeito passivo deve entender -se aquele que é detectável 
mediante simples leitura ou análise sumária da declaração.

4) No IVA, embora estejamos perante um imposto de obrigação única o prazo de caducidade 
conta -se, por força da lei 32 -B/2002 de 30 -12 (que aprovou o Orçamento do Estado para 2003) a partir 
do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.
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5) No caso dos autos o prazo de caducidade do direito à liquidação a considerar é de quatro anos, 
contando -se a partir de 01/01/2005.

Neste termos, e tomando em consideração a matéria provada, falece razão à recorrente.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Contribuições para a segurança social. Desnecessidade 
de notificação.

Sumário:

 I — Por via de regra, as contribuições para a Segurança Social resultam da apre-
sentação das declarações de remunerações pelo contribuinte, a quem compete 
também proceder à liquidação dos montantes a entregar (mediante aplicação das 
percentagens fixadas na lei sobre as remunerações).

 II — Nessa situação, a lei permite a extracção de certidões de dívida perante a mera 
constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo 
ou tributário prévio definidor da obrigação, motivo por a jurisprudência tem 
vindo a afirmar que não é configurável a caducidade do direito à liquidação, não 
sendo aplicável o regime previsto no art. 45.º da LGT, sem prejuízo de haver que 
considerar que a extracção do título executivo integra o acto de liquidação para 
os efeitos previstos na alínea h) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT, uma vez que será 
em sede de oposição à execução fiscal que o contribuinte poderá questionar a 
legalidade do acto tributário.

 III — Nessa situação, pelo mesmo motivo de inexistência de acto administrativo ou tri-
butário prévio definidor da obrigação, não pode proceder a oposição à execução 
fiscal instaurada com fundamento na inexigibilidade por o executado não ter sido 
notificado da liquidação previamente à instauração da execução fiscal.

Processo n.º 443/12 -30.
Recorrente: António Dionísio Marques.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Viana do Castelo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 António Dionísio Marques (adiante Executado, Oponente ou Recorrente) deduziu oposição à 

execução fiscal contra ele instaurada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, através 
da Secção de Processo de Viana do Castelo, para cobrança coerciva de dívida proveniente de contribui-
ções para a Segurança Social, pedindo que se declare «extinto por caducidade o direito de liquidação 
dos tributos dados à execução», alegando, em síntese, que não foi notificado da liquidação das dívidas 
exequendas e que caducou o direito à liquidação das contribuições que lhes deram origem.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que interpretou o pedido formulado 
como de extinção da execução fiscal, julgou a oposição improcedente.

Para tanto, em síntese, considerou que «a lei permite a extracção de certidões de dívida perante 
a mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário 
prévio definidor da obrigação», motivo por que não há um acto de liquidação, pois «o tributo deve ser 
autoliquidado através da declaração de rendimentos», «nem é imposta por lei a notificação de qualquer 
acto antes da citação no processo executivo», bem como que «não é aplicável à cobrança de dívidas à 
segurança social, à míngua de acto de liquidação, o regime da caducidade previsto no art. 45.º da LGT».

1.3 O Oponente recorreu da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo e o recurso foi 
admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
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1.4 O Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1. Vem o presente recurso interposto da sentença que decidiu pela improcedência da oposição, 

com o fundamento de que não se verifica a caducidade dos tributos, pois que os mesmos dependiam 
de liquidação do recorrente, sendo total o nosso desacordo e inconformidade;

2. É que não há que esquecer que o recorrente sempre procedeu ao pagamento das contribuições 
que no seu entender eram devidas;

3. Sendo que a caducidade também se verifica nos tributos em falta que tenham resultado de erro 
evidenciado na declaração do sujeito passivo, ou seja, in casu, do recorrente;

4. Como estabelecido no artigo 45.º da Lei Geral Tributária, cujo n.º 1 preceitua que “o direito de 
liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de 
quatro anos, quando a lei não fixar outro”

5. Estabelecendo, também, o seu n.º 2 que “nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito 
passivo ou de utilização de métodos indirectos por motivo de aplicação à situação tributária do sujeito 
passivo dos indicadores objectivos de actividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade refe-
rido na lei anterior é de três anos”;

6. Ora, sendo assim, não pode haver dúvidas que, não tendo sido validamente notificada ao re-
corrente a liquidação dos tributos em causa, os quais resultam de erro evidenciado na sua declaração, 
o que devia ter sido feito no prazo de três anos, o direito de os liquidar caducou;

7. A entender -se como na sentença em crise, e tendo em conta que o recorrente sempre liquidou a 
contribuição que pensava ser devida, ficaria esvaziada de sentido a norma daquele n.º 2 do artigo 45.º 
da Lei Geral Tributária;

8. Que inculca, com meridiana clareza, que, em caso de erro evidenciado na declaração do sujeito 
passivo, corrigindo a mesma, devia o recorrido ter procedido à válida notificação da liquidação que no 
seu entender era devida;

9. O que não fez e, portanto, forçoso é concluir, que o direito de o fazer caducou;
10. Verifica -se, pois, que o direito de liquidar os tributos referentes aos períodos tributários de 

Agosto de 2000 a Maio de 2003 [(1)] caducou já;
11. Assim como, não tendo procedido o recorrido à válida notificação da liquidação de nenhum 

dos tributos restantes, ou seja, das contribuições desde Junho de 2003 e até Outubro de 2005 [(2)], 
igualmente se mostra caducado tal direito;

12. Deve, pois, ser julgada totalmente procedente a oposição deduzida contra a execução;
13. Violou o Mmº Juiz [do Tribunal] a quo a norma do artigo 45.º, n.ºs 1 e 2, da Lei Geral Tri-

butária».
1.5 O Exequente contra alegou, resumindo a sua posição no seguinte quadro conclusivo:
«A. Nos impostos em que o direito/obrigação da liquidação cumpre e é exercido pelo contribuinte, 

não é de aplicar o art. 45.º da LGT e por maioria de razão, a obrigação contida na art. 38.º n.º 1 do CPPT.
B. O recorrente teve pleno conhecimento da quantia que mensalmente tinha de liquidar, não 

existindo portanto qualquer ónus para a Segurança Social traduzido num facere, no que à liquidação 
da taxa social única diz respeito.

C. Estamos perante um caso claro de autoliquidação, em que se o contribuinte não pagar o efec-
tivamente devido, segue -se a extracção da certidão de dívida, a fim de ser instaurada a execução.

D. Em 27.09.2005 o recorrente foi notificado do indeferimento do pedido de dispensa de paga-
mento de contribuições de uma funcionária.

E. Esse indeferimento baseou -se precisamente na existência de dívidas à Segurança Social, ge-
radas por procedimento igual quanto a outra funcionária (também alvo de oposição, mas a aguardar 
decisão – Oposição n.º 759/06.1BEBRG -3.ª UO).

F. Em 17.10.2005 reclamou dessa decisão tendo sido novamente notificado, em 08.11.2005 da 
decisão de indeferimento por manter tal dívida à Segurança Social, “resultante da rectificação da taxa 
de 11% para 34,75 aplicadas sobre as remunerações declaradas desde 09/2002, relativas à trabalhadora 
Paula Alexandra Monteiro Lima”.

G. Ainda que se considerasse ter havido liquidação oficiosa, todos os valores foram previamente 
notificados por cartas registadas com AR, recebidas em 27.09.05 e 09.11.2005, muito antes de esgotados 
os prazos de 4 anos que o art. 45.º determina para as liquidações oficiosas».

1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

Isto, em síntese, porque, após salientar que o fundamento de oposição será o previsto na alínea i) 
do art. 204.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), considerou que na 
situação dos autos, em que «não existe prévia liquidação das contribuições para a segurança social, uma 
vez que é o próprio contribuinte que procede à autoliquidação do tributo, aplicando as percentagens 
legais às remunerações», também não existe «qualquer acto praticado por uma autoridade pública de-
clarativo de uma obrigação de pagamento da quantia referente a contribuições para a segurança social, 
pelo que não se pode falar, nos casos em que não há cobrança coerciva, da existência de um acto de 
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liquidação» e, «inexistindo acto de liquidação, não tem sentido invocar -se a falta de notificação dentro 
do prazo de caducidade ou a simples falta de notificação da liquidação».

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes adjuntos.
1.8 Cumpre apreciar e decidir, sendo que as questões suscitadas pelo Recorrente são as de saber 

se a sentença recorrida fez errado julgamento (i) quando considerou que o instituto da caducidade do 
direito à liquidação é inaplicável às contribuições para a Segurança Social e, em qualquer caso, (ii) 
quando considerou que não havia que proceder à notificação de qualquer liquidação porque as dívidas 
exequendas não tiveram origem num acto de liquidação.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«1. No dia 7 de Julho de 2005, António Dionísio Marques requereu a dispensa de pagamento das 

contribuições da trabalhadora Glória Maria Gavinho Alves Castro – cfr. fls. 13 do apenso.
2. Em 27 de Outubro de 2005 aquele requerimento foi indeferido – cfr. fls. 24 do apenso.
3. No dia 8 de Novembro de 2005, o requerente, ora Oponente, foi notificado da decisão de in-

deferimento – cfr. fls. 27 -28 do apenso.
4. No dia 11 de Novembro de 2011, foi instaurado na Secção de Processos de Viana de Castelo do 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, contra António Dionísio Marques, um processo 
executivo n.º 1601 -2010/00157384, para cobrança das contribuições relativas aos períodos de 2005 -11 
a 2006 -01, 2006 -03 a 2006 -12 e 2007 -6 a 2007 -09 – cfr. fls. 7 -8 dos autos».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Instaurada que foi contra António Dionísio Marques uma execução fiscal para cobrança de con-

tribuições para a Segurança Social dos meses de Novembro de 2005 a Janeiro de 2006, de Março a 
Dezembro de 2006 e Junho a Setembro de 2007, aquele veio opor -se à execução fiscal invocando que 
nunca foi notificado da liquidação dos tributos e que, na falta dessa notificação dentro do prazo da 
caducidade – que considerou ser o de três anos, previsto no n.º 2 do art. 45.º (3) da Lei Geral Tributária 
(LGT), pois «os tributos ditos em falta terão resultado de erro evidenciado na declaração do sujeito 
passivo, ou seja, do executado» (cfr. item 7. da petição inicial) –, o direito de os liquidar caducou.

Antes do mais, cumpre ter presente que a caducidade do direito à liquidação, fundamento que 
contende com a validade da liquidação – e não com a sua eficácia – não constitui fundamento de 
oposição à execução fiscal, apenas podendo a sua invocação em sede contenciosa fazer -se através da 
impugnação judicial.

Fundamento de oposição à execução fiscal pode ser, isso sim, a falta de notificação da liquidação 
dentro do prazo da caducidade do tributo, quando, tendo a liquidação sido efectuada dentro desse prazo, 
a respectiva notificação for efectuada para além do termo do mesmo ou, pura e simplesmente, a falta 
de notificação da liquidação, quando a execução fiscal for instaurada sem que tenha ocorrido essa no-
tificação, fundamentos subsumíveis, respectivamente, às alíneas e) e i) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT (4).

Dito isto, prosseguimos com a verificação de que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga concluiu que no caso dos autos não havia lugar a notificação alguma pela simples razão de que 
não foi praticado, nem tinha que ser, qualquer acto de liquidação, mas a mera extracção de certidão de 
dívida perante a constatação da falta de pagamento apurada em face das declarações do Contribuinte.

Considerou ainda que «não é aplicável à cobrança de dívidas à segurança social, à míngua de acto 
de liquidação, o regime da caducidade previsto no art. 45.º da LGT».

Salvo o devido respeito, no caso sub judice não haveria sequer que averiguar se há ou não lugar à 
caducidade do direito à liquidação, pois tal caducidade, como deixámos já dito, nunca poderá erigir -se 
em fundamento de oposição à execução fiscal. A única questão que importava decidir era a de saber se se 
impunha ou não a notificação da liquidação ao Contribuinte e, na afirmativa, se essa notificação ocorreu.

2.2.2 DA NATUREZA DAS DÍVIDAS EXEQUENDAS E DA DESNECESSIDADE DA SUA 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

A nosso ver, a sorte do recurso joga -se em torno da natureza das dívidas exequendas. Vejamos:
Por via de regra, as contribuições para a Segurança Social resultam da apresentação das declara-

ções de remunerações pelo contribuinte, a quem compete também proceder à liquidação dos montantes 
a entregar (mediante aplicação das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações), numa figura 
próxima da autoliquidação.

Na verdade, como refere JORGE LOPES DE SOUSA (5), após a entrada em vigor do Decreto -Lei 
n.º 511/76, de 3 de Julho, cumpre às entidades patronais que sejam contribuintes do regime geral as obri-
gações de entrega das folhas de ordenados ou salários e de pagamento das contribuições correspondentes, 
determinadas pela incidência das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações, dentro dos prazo le-
gais, sendo que na falta de pagamento, é extraída certidão das folhas de ordenados ou salários para execu-
ção (arts. 2.º, n.º 1, e 9.º). «Era assim, o próprio contribuinte que tinha de calcular as contribuições devidas, 
aplicando as percentagens legais às remunerações, não havendo qualquer acto praticado por uma autori-
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dade pública declarativo de uma obrigação de pagamento da quantia referente às contribuições, pelo que 
não pode falar -se, nos casos em que não há cobrança coerciva, da existência de um acto de liquidação» (6).

Nessas situações, com carácter de autoliquidação, apenas poderá configurar -se o acto de extracção 
da certidão confirmativa da existência da dívida como «acto de liquidação» para os efeitos previstos na 
alínea h) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT (7). Na verdade, nesses casos, não pode o contribuinte reclamar 
graciosamente nem impugnar judicialmente, sendo que apenas poderá questionar a legalidade do acto 
tributário em sede de oposição à execução fiscal (8).

Nessas situações, também não é configurável a caducidade do direito à liquidação, não sendo 
aplicável o regime previsto no art. 45.º da LGT, o que bem se compreende porque «o acto da entidade 
emitente do respectivo título executivo (certidão de dívida) não pode ser formalmente definido como 
acto de liquidação, desde logo porque não está subordinado a qualquer procedimento próprio para li-
quidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qualquer acto antes da citação em processo 
[de execução] fiscal» (9).

De tudo isto deu conta a sentença recorrida, que, por isso, merece o nosso acordo.
Mas, como deixámos já dito, não está aqui em causa de modo algum a caducidade do direito à 

liquidação (que, contenciosamente, apenas poderia discutir -se em sede de impugnação judicial), nem 
sequer como forma de apurar se a notificação foi ou não efectuada dentro desse prazo (cfr. alínea e) 
do art. 204.º, n.º 1, do CPPT).

O que aqui está em causa é, tão -só, saber se as dívidas exequendas são inexigíveis por falta de 
notificação.

A resposta, de acordo com tudo o que ficou já dito, é negativa: não se verifica a falta de notifi-
cação pela simples razão de que no caso não se impunha notificação alguma, como bem referiu o Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

Na verdade, sendo que as dívidas exequendas foram apuradas em face das declarações apresen-
tadas à Segurança Social pelo ora Recorrente, ou seja, numa situação em que se «permite a extracção 
de certidões de dívida perante a mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto 
administrativo ou tributário prévio, definidor da obrigação» (10), não pode sustentar -se que havia lugar 
a qualquer notificação antes da instauração da execução fiscal.

Em face da inexistência de acto administrativo ou tributário prévio definidor da obrigação, não 
pode proceder a oposição à execução fiscal instaurada com fundamento na inexigibilidade por falta de 
notificação da liquidação previamente à instauração da execução fiscal.

A sentença recorrida, que decidiu neste sentido, não merece censura alguma, motivo por que será 
negado provimento ao recurso.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Por via de regra, as contribuições para a Segurança Social resultam da apresentação das declara-

ções de remunerações pelo contribuinte, a quem compete também proceder à liquidação dos montantes 
a entregar (mediante aplicação das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações).

II  - Nessa situação, a lei permite a extracção de certidões de dívida perante a mera constatação 
de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio definidor da 
obrigação, motivo por a jurisprudência tem vindo a afirmar que não é configurável a caducidade do 
direito à liquidação, não sendo aplicável o regime previsto no art. 45.º da LGT, sem prejuízo de haver 
que considerar que a extracção do título executivo integra o «acto de liquidação» para os efeitos previstos 
na alínea h) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT, uma vez que será em sede de oposição à execução fiscal que 
o contribuinte poderá questionar a legalidade do acto tributário.

III  - Nessa situação, pelo mesmo motivo de inexistência de acto administrativo ou tributário prévio 
definidor da obrigação, não pode proceder a oposição à execução fiscal instaurada com fundamento 
na inexigibilidade por o executado não ter sido notificado da liquidação previamente à instauração da 
execução fiscal.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs (voto a deci-
são) — Casimiro Gonçalves.

(1) (Há lapso manifesto na indicação dos períodos a que se referem as contribuições, uma vez que nos autos apenas estão 
em cobrança as respeitantes a meses compreendidos entre Novembro de 2005 e Setembro de 2007.)

(2) (Idem.)
(3) (Diz o art. 45.º da LGT nos seus dois primeiros números)
«1 - O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de 

quatro anos, quando a lei não fixar outro.
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2 - Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos indirectos por motivo da 
aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos da actividade previstos na presente lei, o prazo de 
caducidade referido no número anterior é de três anos».

(4) (Para maior desenvolvimento quanto ao âmbito do fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea e) 
do art. 204.º, n.º 1, do CPPT, e sua delimitação, quer perante os fundamentos de impugnação judicial, quer perante os demais 
fundamentos da oposição, designadamente o previsto na alínea i) do mesmo artigo, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 34 a) a c) ao 
art. 204.º, págs. 484 a 490.)

(5) (Ob. cit., III volume, anotação 37c) ao art. 204.º, págs. 496/497.)
(6) (Idem.)
(7) (Nos termos do art. 204.º, n.º 1, alínea h), do CPPT, é fundamento de oposição à execução fiscal «Ilegalidade da 

liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de li-
quidação».)

(8) (Neste sentido, o seguinte acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:)de 7 
de Dezembro de 2004, proferido no processo com o n.º 749/04, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de Julho 
de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32240.pdf), págs. 1808 a 1812, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d14b5ab43579fc9780256f70005b8d00?OpenDocument.
(9) Neste sentido, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 de 23 de Setembro de 2009, proferido no processo com o n.º 436/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de ـ

30 de Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1360 a 1363, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

2b343993a31b023e80257640003c5daf?OpenDocument;
de 30 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 104/12, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em ـ
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

08f3ee604c9d250c80257a150054ee84?OpenDocument.
(10) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 37 c) ao art. 204.º, pág. 496.) 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Benefício fiscal. Isenção. IMT. Reorganização de empresas. Concentração de empresas. 
Interpretação. Princípio da igualdade. Locação financeira.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no art. 11º da LGT, as normas fiscais hão -de ser inter-
pretadas de acordo com as técnicas ou cânones interpretativos usados no direito 
civil, sendo o art. 9º do CCiv o preceito fundamental, incluindo os elementos de 
ordem histórica, racional ou teleológica e sistemática.

 II — A criação do benefício fiscal consagrado no art. 60º, nº1, alínea a), do EBF, teve em 
vista, em face do desaparecimento completo das fronteiras internas dos diferentes 
espaços nacionais e a simultânea criação de um mercado único, criar mecanismos 
que permitam a renovação e reestruturação das empresas com perspectivas de 
expansão nesse mercado alargado, com vista a fortalecer o tecido empresarial, 
aumentando a competitividade e a concorrência.

 III — A ratio da isenção é facilitar as operações de reorganização entre empresas e as 
operações de fusão dos activos entre elas, sendo nesse sentido claro o preceito ao 
referir -se a imóveis necessários à concentração ou cooperação, pois só assim se 
garante a identidade de negócio e a continuidade do mesmo.

 IV — Na interpretação do sentido e alcance do art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF, quando 
estabelece isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 
relativamente aos imóveis, não destinados a habitação, necessários à concentra-
ção ou à cooperação de empresas, deve ter -se em conta que uma empresa pode 
ter nos seus activos imóveis destinados à habitação, que são indispensáveis ao 
seu desempenho porque constituem o instrumento ou o objecto do seu negócio, 
estando afectos à actividade nuclear da sua actividade empresarial (como acontece 
com uma empresa de locação financeira de imóveis para habitação), e outros que 
desempenham uma função meramente instrumental, relacionada com a política 
laboral, social ou mesmo cultural da empresa, sem qualquer relação com a sua 
actividade económica.

 V — Considerando a evolução histórica do preceito e a sua ratio legis, por imóveis 
destinados à habitação devem entender -se apenas aqueles que, fazendo parte dos 
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activos das empresas objecto de reestruturação, estão por elas afectos à habitação 
no quadro de relações laborais ou no âmbito de uma política apoio social, ou de 
lazer, pelo que desempenhando tais imóveis uma função instrumental ou acessória 
da actividade da empresa, nada têm que ver com o seu core business, não sendo 
necessários à operação de concentração ou de cooperação.

 VI — Partindo da letra do art. 60º, n.º 1, aliena a), do EBF, e tendo em conta a evolução 
da sua redacção, deve operar -se uma interpretação restritiva do preceito, consi-
derando a teleologia intrínseca do mesmo, mediada pelo princípio da igualdade, 
de modo a entender -se que por “prédios não destinados à habitação” incluem -se 
ainda aqueles que embora tendo por destino potencial a habitação constituem 
o instrumento ou núcleo essencial do objecto económico da empresa, pois só 
assim a letra do preceito se adequa ao objectivo visado pelo legislador, que é o 
de isentar os imóveis necessários à concentração e cooperação de empresas, e 
se garante o princípio da igualdade, não apenas entre as empresas em geral e as 
que se dediquem à locação financeira como entre estas últimas.

Processo n.º 475/12 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Banco Espírito Santo, S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A., com a identificação constante dos autos, moveu uma 

acção administrativa especial, no Tribunal Tributário de Lisboa, contra o despacho proferido pelo 
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, que indeferiu a concessão de benefícios 
fiscais (artigo 60.º, n.º 1, alínea a), do EBF), respeitante à isenção de IMT relativamente a 452 imóveis, 
destinados a habitação.

2.O M.mo Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, no despacho saneador, conheceu oficiosamente 
da competência, em razão da hierarquia, concluindo pela incompetência absoluta do Tribunal, e, con-
sequentemente pela competência do Tribunal Central Administrativo Sul.

3. Remetidos os autos ao TCAS, foi proferido Acórdão em 29/11/2011, que decidiu “… julgar 
procedente a presente acção e, em consequência, em determinar a anulação do despacho do Sr. SEA-
Fiscais, de 2008DEZ23, aqui em causa, nos termos peticionados pelo A.”

4.Não se conformando com tal decisão, o SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS 
FISCAIS veio interpor recurso, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, apresentou as respectivas Alegações, formulando as seguintes Conclusões:

“A) O douto Acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, em 29 de Novembro de 2011, em primeira instância, que julgou procedente a acção e, em 
consequência, determinou a anulação do despacho do SEAF, de 23/12/2008, “nos termos peticionados 
pelo A.”, enferma de erro na interpretação do direito, concretamente do n.º 1, alínea a), do art. 60º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redacção então em vigor, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro.

B) Tal erro consiste em se ter considerado que “(...) atendendo a estes considerandos (...) o sentido 
da exclusão, nos benefícios aqui em causa, dos imóveis destinados à habitação não deverá ser o mero 
sentido literal e objectivo da finalidade a que os mesmos estão votados, mas essa finalidade se e na 
medida em que constitua um elemento integrante do objectivo visado de incremento ao investimento, 
pois, em caso contrário e nos casos das locadoras financeiras, atendendo ao regime antes delineado 
a lei estaria, em grande parte, a incrementar, por um lado, a concentração de empresas e, por outro, 
a obstaculizar essa mesma concentração.”

C) Sendo certo que apenas a versão inicial do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, con-
tém um preâmbulo  - o mesmo não sucedendo com a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12 (OE de 2005) e a Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (OE de 2007) - o Acórdão limita -se a atentar nos “pressupostos do 
direito aos benefícios”, afirmando que “De facto, enquanto o DL 404/90 fazia depender o benefício da 
transmissão de imóveis necessários à concentração da existência de estudo demonstrativo desse acto 
de concentração – cfr. seus artºs 1º e 3º, n.º 1 - o art. 60º, n.º 1, alínea a) e n.º 5 do EBF (...), determina, 
designadamente nesta matéria que;” passando a transcrever esses n.º 1 e 5 do artigo 60º.

D) De seguida, no Acórdão afirma -se “Decorre, pois, daqui, a necessidade de uma actividade 
interpretativa doutrinária, com o objectivo de retirar do texto da lei o sentido/pensamento do legis-
lador (…).”.

E) Assim, o douto Acórdão não refere o teor da versão inicial do art. 1º do Decreto -Lei n.º 404/90, 
de 21 de Dezembro (diploma que estabeleceu, pela primeira vez, o benefício fiscal em questão), nem 
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efectua o confronto do teor desse artigo  - em que o legislador alude à “transmissão de imóveis neces-
sários à concentração ou à cooperação”  - com o teor da segunda versão do mesmo, a que corresponde 
o art. 60º, n.º 1, alínea a) do EBF, confronto esse indispensável à tarefa interpretativa desta norma e 
que se efectuará nas alíneas R) a W) destas conclusões.

F) O entendimento do Acórdão, que é referido na alínea B) destas conclusões, está, como é 
expressamente afirmado naquele, fundamentado em vários considerandos, designadamente os que se 
passarão a indicar e que, com o devido respeito, não podem merecer a concordância da ER.

G) Desde logo, e com o devido respeito, não se vislumbra que haja “dois sentidos possíveis 
da lei actual, ao excluir do direito à isenção a transmissão de imóveis destinados à habitação, em 
termos pois, de uma interpretação declarativa”, sentidos esses que o douto acórdão não concretiza, 
considerando -se ali, depois, que “o que releva não é a finalidade objectiva imanente, ao imóvel, de 
destino à habitação, mas sim a finalidade económica a que está adstrito, na medida em que, só assim se 
logrará, a nosso ver, prosseguir aquele objectivo de incremento ao investimento pelo favorecimento de 
actos de concentração que (...), não deverá, por conseguinte, ser obstaculizado por uma interpretação 
restritiva e literal que a contrarie.”

H) A interpretação do art. 60º, n.º 1, alínea a) do EBF efectuada pelo despacho aqui posto em 
crise, sendo uma interpretação literal, não é, adiante -se, uma interpretação restritiva do espírito do 
legislador, pois o legislador expressou -se em termos adequados, sendo que a letra da lei traduz, de 
forma fiel, o espírito do legislador que não”quis dizer mais do que aquilo que escreveu.”

L) A interpretação restritiva consiste, nas palavras de J. Batista Machado - in “Introdução ao 
Direito e ao Discurso Legitimador”, Almedina. Coimbra, 1987, pág. 186 - em “(...) o intérprete chega 
à conclusão de que o legislador adoptou um texto que atraiçoa o seu pensamento, na medida em que 
diz mais do que aquilo que pretendia dizer”, o que, manifestamente, não se verificou no caso em 
apreço.

J) Quanto à transcrição de parte do estudo da autoria do Prof. Leite de Campos, sobre o regime 
jurídico da locação financeira, sendo que o Acórdão considera a ponderação deste regime como “vector 
crucial de interpretação” da norma do EBF em questão, importa realçar que dos excertos transcritos 
resulta que o proprietário de imóvel destinado à habitação, em regime de locação financeira, é o locador 
e não o respectivo locatário, como resulta do art. 1º do Decreto -lei n.º 149/95, de 24 de Junho.

K) Depois, e sobretudo, o regime da locação financeira e as “diferenças” entre a locação e a 
locação financeira, assinaladas no referido estudo e que são transcritas nas antepenúltima e penúltima 
folhas do Acórdão, não permitem concluir, como faz o Acórdão na parte que é transcrita na alínea B) 
destas alegações.

L) O conceito de “proprietário económico” que o A. invoca na petição inicial como sendo cada 
um dos locatários, de cada um dos imóveis destinados à habitação, e não ele próprio (anteriormente a 
BES Leasing), que é o real proprietário de cada um dos imóveis locados - para além de não existir no 
nosso ordenamento jurídico, não permite, com todo o respeito, como não permitem qualquer um dos 
traços do regime de locação financeira, ou as diferenças deste regime em relação ao regime de locação, 
concluir que o despacho fez uma interpretação restritiva do art. 60º, n.º 1, alínea a) do EBF.

M) Nenhuma das características do regime do contrato de locação financeira, ou qualquer uma 
das diferenças entre este e o regime da locação, permite afastar o sentido literal, e jurídico, “dos imóveis 
destinados à habitação”, na tarefa interpretativa da alínea a) do n.º 1 do art. 60º do EBF.

N) O fim, ou destino, de cada imóvel consta da respectiva licença, quando exista, assim Como 
do respectivo título translativo de propriedade (designadamente de escritura pública e do documento 
particular que titula o contrato de locação, a que alude o art. 2º da versão actual do D/L n.º 149/095) 
e, tratando -se de imóvel constituído em regime de propriedade horizontal, também do próprio título 
constitutivo de propriedade horizontal (art. 1418º, n.º 2, alínea a), do Código Civil).

O) Por outro lado, o destino, ou fim do imóvel, espelhado na respectiva espécie de prédio urbano 
 - art. 6º do CIMI - há -de constar da respectiva inscrição matricial - art. 12º do CIMI - e, sendo o caso, 
do registo predial (art. 83º, n.º 1, alínea c), do Código do Registo Predial; para cada uma das fracções 
autónomas de prédio constituído em propriedade horizontal).

P) O nº2 do art. 1º do Código do IMT estipula que, para efeitos deste imposto, o conceito de 
prédio é o definido no CIMI, sendo que no n.º 1, do art. 6º, deste Código estão previstas as espécies de 
prédios urbanos, designadamente os “Habitacionais” - alínea a) - ou destinados à habitação que, nos 
termos do n.º 2 deste artigo “(...) são os edifícios ou construções para tal licenciados ou, na falta de 
licença, que tenham como destino normal cada um destes fins”, que, como tal, figurarão na respectiva 
matriz, a que alude o art. 12º do mesmo Código.

Q) O Código do IMT dispõe que este imposto incide sobre as transmissões, a titulo oneroso, do 
direito de propriedade, qualquer que seja o título porque se operem  - art. 1º e 2º - estando previstas 
várias isenções  - art. 6º a 11º -, todas inaplicáveis à situação dos presentes autos.

R) Paralelamente, o legislador estabeleceu no art. 56º -B do EBF - aditado pelo n.º 2 do art. 83º 
da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, OE para o ano de 2007 - actual art. 60º, n.º 1, alínea a), do 
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EBF - um beneficio fiscal à reestruturação empresarial, tendo expressamente se referido a “imóveis 
não destinados a habitação”.

S) Ora, do confronto do primeiro regime desse benefício, previsto no art. 1º, do D/L 404/90, de 
21/12, com o regime constante do art. 1º, n.º 1, alínea a), da segunda versão desse diploma  -resultante 
da republicação efectuada pelo art. 39º, n.º 11, da Lei n.º 55 -B/2004, que aprovou o OE de 2005 - versão 
esta que se mantém, na íntegra, no art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF, forçoso se torna concluir que o 
legislador expressou neste artigo a sua mens legislativa de forma correcta.

T) Na verdade, o legislador estabeleceu na primeira versão do art. 1º do D/L n.º 404/90 que “Às 
empresas que, até 31 de Dezembro de 1993, procedam a actos de cooperação ou de concentração 
pode ser concedida isenção da sisa relativa à transmissão de imóveis necessários à concentração ou 
à cooperação, bem como dos emolumentos e de outros encargos legais que se mostrem devidos pela 
prática daqueles actos.”, sem que tenha efectuado qualquer delimitação, ou circunscrição, atento a 
natureza dos imóveis, espécie ou destino dos mesmos, como seja para habitação.

U) Ora, na segunda versão desse diploma  - art. 1º, n.º 1, alínea a) - estatuiu o legislador que 
“Às empresas que exerçam, directamente e a título principal, uma actividade económica de natureza 
agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços e que, até 31 de Dezembro de 2006, se 
reorganizarem, em resultado de actos de concentração ou de acordos de cooperação, podem ser 
concedidos os seguintes benefícios: a) Isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas 
de imóveis relativamente aos imóveis, não destinados a habitação, necessários à concentração ou à 
cooperação;” - a isenção de imposto de selo e de emolumentos passaram a estar previstas nas alíneas b) 
e c), respectivamente.

V) Ao incluir esse benefício no EBF, no art. 60º, n.º 1, alínea a), que corresponde integralmente ao 
anterior art. 1º, nº1, alínea a), do D/L nº404/90 republicado, concentrando naquele diploma a matéria 
até aí disciplinada neste diploma avulso, foi intenção inequívoca do legislador continuar a excluir os 
“imóveis destinados à habitação” pois, caso contrário, não teria o legislador mantido essa redacção, 
mas sim optado pela expressão “imóveis necessários à concentração” constante da redacção inicial 
do art. 1º do DIL n.º 404/90, o que não aconteceu.

W) Se assim não se entendesse, e se reconhecesse razão à tese do A., o que não se concede, estaria 
o intérprete a violar o espírito do legislador, pois tal traduzir -se -ia, na prática, na aplicação de uma 
lei anterior, que já não se encontrava em vigor à data da fusão, pois o art. 1.º da primeira versão do 
D/L n.º 404/90, ao não efectuar qualquer distinção dos imóveis necessários à concentração, atento o 
tipo ou o fim a que se destinam, abrangia todos os imóveis propriedade de uma empresa fundida, no 
caso a Besleasing e Factoring, incluindo os imóveis destinados à habitação e locados sob o regime 
da locação financeira.

X) Face ao elemento histórico a que se aludiu no ponto 22 destas alegações, entende a ER que o 
despacho posto em crise não fez qualquer interpretação restritiva da norma do art. 60.º, n.º 1, alínea a) 
do EBF, como se afirmou na alínea H) destas conclusões.

Y) Na verdade, o legislador quis, clara e inequivocamente, excluir da isenção os imóveis desti-
nados à habitação e, se o fez, foi por entender que apenas poderiam beneficiar de isenção aqueles que 
se mostrem necessários à prossecução dos fins societários.

Z) Ora, os imóveis habitacionais não são essenciais à actividade, nem a sua transmissão, no caso 
de fusão, é essencial a esta, pelo que estes não mereceram, no entender do legislador, beneficiar de tal 
isenção, devendo assim sobre os mesmos incidir o IMT, nos termos gerais.

AA) Na tarefa de interpretação de uma norma jurídica, embora o intérprete deva observar o 
disposto no n.º 1 do art. 9.º do Código Civil, “Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o 
pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que 
imperfeitamente expresso.” - nº2 desse artigo 9º.

BB) Considera a ER, com o devido respeito, que a interpretação feita pelo Acórdão  - de que “o 
sentido da exclusão, nos benefícios aqui em causa, dos imóveis destinados à habitação não deverá ser 
o mero sentido literal e objectivo da finalidade a que os mesmos estão votados, mas essa finalidade se e 
na medida em que constitua um elemento integrante do objectivo visado de incremento ao investimento 
(...) nos casos das locadoras financeiras (...)“ - não tem na letra da lei da alínea a), do n.º 1 do art. 60.º 
do EBF “um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso”, porquanto o 
legislador não utilizou qualquer expressão, logo não deu qualquer sinal, de querer afastar daquela 
verdadeira exclusão do benefício fiscal  - dos imóveis destinados à habitação  - os imóveis em regime 
de locação financeira, ou os imóveis em locação financeira destinados à habitação.

CC) Sobre a regra de interpretação das normas legais, prevista no n.º 2 do art. 9º do Código 
Civil, J. Batista Machado, na obra acima referenciada  - pág. 188 - entende que “exerce também a 
função de um limite” e que “se a fórmula verbal foi sumamente infeliz, a ponto de ter falhado comple-
tamente o alvo. Mas ainda, neste último caso, será necessário que do texto “falhado” se colha pelo 
menos indirectamente uma alusão àquele sentido que o intérprete venha a acolher como resultado da 
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interpretação. (...) Mas, em tais hipóteses, este sentido só poderá valer se for ainda assim possível 
estabelecer alguma relação entre ele e o texto infeliz que se pretende interpretar.”

DD) Com o devido respeito, não é este o caso da interpretação sustentada no Acórdão acima 
referida, porquanto na letra da lei não se vislumbra o mínimo indício de que o legislador tenha querido 
isentar a transmissão de imóveis em regime de locação financeira destinados à habitação (decorrente 
da fusão) do IMT.

EE) Concluindo, da letra da lei do n.º 1, alínea a) do art. 60º do EBF não há qualquer expressão 
que permita estabelecer uma relação com o sentido “interpretativo” defendido no Acórdão.

FF) Assim, não existe o mínimo indício susceptível de pôr em crise a presunção de que o legisla-
dor consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados 
 - art. 9º, n.º 3 do Código Civil  -, pelo que o despacho posto em crise fez uma correcta interpretação 
do art. 60º, n.º 1, alínea a) do EBF em vigor, que é a de que a isenção em questão não é aplicável aos 
imóveis destinados à habitação.

GG) Com o devido respeito, “(...) a circunstância de a lei, conter, também e autonomamente, 
medidas de incremento, específico, à habitação, seja no domínio do CIMT, seja no âmbito do EBF, 
(...)” não pode ser considerado como militando a favor da interpretação preconizada no Acórdão, 
como é ali entendido.

HH) Na verdade, e como é ali expressamente referido, tratam -se de “medidas de incremento, 
específico, à habitação” e não de “mecanismos que permitam a renovação e reestruturação das em-
presas” a que se refere o preâmbulo do D/L n.º 404/90, de 21/12, pelo que a vontade do legislador na 
instituição daquelas “medidas de incremento” não são transponíveis para o caso em apreço, pelo que 
nada “auxiliam”, ou contribuem, para a tarefa de interpretação do art. 60º, n.º 1, alínea a) do EBF, 
como se conclui em face do teor do art. 45º -A do CIMT.

II) Assim, ao ter decidido que ‘o despacho em causa padece de vício de violação de lei” do 
art. 60.º, n.º 1, alínea a) do EBF”, o douto Acórdão enferma, com o devido respeito, de erro de jul-
gamento, porquanto o despacho em questão é válido, por não enfermar do vicio de violação de lei do 
art. 60.º, n.º 1, alínea a) do EBF, na medida em que efectuou uma correcta interpretação e aplicação 
dessa norma e das restantes nele referidas, nem de qualquer outro vício.”

5. O BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A., deduziu Contra -alegações, com as seguintes Conclu-
sões:

“1ª) O artº 60º do EBF prevê a possibilidade de concessão de benefícios fiscais, nomeadamente, 
de IMT, em actos de reorganização empresarial, entre eles, a fusão de empresas;

2ª) É necessário, para a concessão dos benefícios, que se demonstre as vantagens da reorgani-
zação empresarial (artº 60º, n.º 6, do EBF);

3ª) O Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu despacho favorável, atribuindo os 
benefícios fiscais previstos no artº 60º do EBF, à fusão a realizar entre a Besleasing e o BES;

4ª) O referido despacho favorável só podia ter sido emitido, como foi, em face da constatação da 
existência de vantagens económicas em tal operação;

5ª) Porém, no referido despacho, não se concedeu isenção de IMT aos imóveis destinados à ha-
bitação que seriam transmitidos, em razão da fusão, da Besleasing para o BES;

6ª) Essa não concessão de isenção de IMT baseou -se na parte final da alínea a) do nº1 do artº 60º 
do EBF, onde se estatui a isenção de IMT “relativamente aos imóveis, não destinados à habitação, 
necessários à concentração...”;

7ª) Os imóveis que foram transmitidos da Besleasing para o BES, em consequência da fusão 
daquela neste, tinham sido objecto de contratos de locação financeira, actividade essa exercida pela 
Besleasing;

8ª) A locação financeira é uma forma de financiamento — a locadora financia a aquisição de 
imóveis pelos locatários;

9ª) Aliás, por isso, é que, contabilística e fiscalmente, os imóveis se consideram propriedade dos 
locatários e não dos locadores;

10ª) A exclusão da isenção de IMT para os imóveis destinados à habitação justifica -se para os 
beneficiários que afectem imóveis à habitação, já que há que presumir que imóveis com esse destino 
não estão afectos a actividades empresariais;

11ª) No caso da locação financeira, o locador não afecta bens à habitação — essa afectação diz 
respeito ao locatário;

12ª) Tanto mais que os imóveis objecto do contrato de locação não se encontram registados no 
activo do locador;

13ª) Os imóveis em causa estavam, na óptica do locador e beneficiário das isenções, afectos a 
uma única actividade empresarial, concretamente, a concessão de financiamento;

14ª) A exclusão da isenção de IMT em relação aos imóveis destinados à habitação, quando a 
beneficiário da isenção é uma locadora e tais imóveis estão afectos a essa actividade (locação finan-
ceira), viola o sentido e o fundamento da concessão do benefício;
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15ª) Além disso, a interpretação plasmada no impugnado despacho do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais viola o princípio da igualdade, negando o beneficio, que é atribuído por razões 
económicas válidas, a uma locadora em que os destinatários afectaram os imóveis à habitação e 
atribuindo esse mesmo beneficio a uma locadora em que os locatários não afectaram os imóveis à 
habitação, quando, quer num caso, quer noutro, estão presentes as razões de natureza económica que 
justificam a atribuição do beneficio.”

6. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, não emitiu Parecer, com a 
fundamentação constante de fls. 428.

7. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
O Acórdão recorrido deu como provados os seguintes factos:
“a. O A. e a «Besleasíng e Factoring  - instituição Financeira de Crédito, S.A.», face à pretensão 

de ambos de operarem uma fusão por incorporação da última no primeiro, requereram ao Ministro 
das Finanças, em 2008OUT06, ao abrigo do art.º 60.º, do EBF, a isenção de IMT, de Imposto de Selo 
e emolumentos e demais encargos legais, decorrentes de tal acto de fusão e, designadamente da trans-
missão de imóveis da «Besleasing» para o A.  - cfr fls., não numeradas, do I Vol. Do PA apenso;

b. Entre os bens a transmitir da incorporada para a incorporante, encontravam -se bens imóveis, 
destinados e não destinados à habitação — cfr. docs. mencionados na precedente alínea e posições 
assumidas pelas partes nos seus articulados;

c. Sobre a pretensão referida na alínea a., que antecede, a DSIMT, emitiu, ao que aqui releva, o 
seguinte parecer/informação, constante de fls. 15 e 16, dos autos, que se dão por reproduzida;

«Considerando que o artigo 60.º do EBF, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 108/2008 
do 26 do Junho, prevê no seu n.º 1 que às “empresas que exerçam directamente e a título principal, 
uma actividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços e 
que se reorganizarem, em resultado de actos de concentração ou de acordos de cooperação”, podem 
ser concedidos os benefícios fiscais aí previstos, desde que autorizados nos termos exigidos pelas 
alíneas a), b) e c), tendo em conta fiscais aí previstos, desde que autorizados nos termos exigidos pela 
alínea a), b) e c), tendo em conta a limitação temporal constante do artigo 3.º do EB.

Considerando que a operação em causa tem enquadramento na alínea a) do n.º 3 do artigo 60.º 
do EBF, uma vez que as fusões de sociedades são actos de concentração por excelência.

Considerando que o artigo 13.º, n.º 1 do EBF — “Os benefícios fiscais dependentes de reconhe-
cimento não podem ser concedidos quando o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento 
de qualquer imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e das contribuições relativas ao 
sistema da segurança social”

[…]
Caso seja entendido superiormente poderá o pedido de isenção ser deferido quanto ao IMT e 

respectivo imposto de selo com respeito à transmissão dos imóveis relacionados em anexo, à excepção 
dos prédios ou fracções autónomas destinados à habitação, assim como o imposto de selo derivado 
do acto de concentração, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 60.º do EBF.

Quanto aos emolumentos apenas serão abrangidos os actos praticados nos serviços dos registos 
o do notariado. isto é, nas conservatórias e nos cartórios notariais púbicos […]».

d. Sobre a informação, a que se faz alusão na antecedente alínea, veio a recair, em 2008DEZ23, 
parecer da Sr.ª Subdirectora - Geral, ao que ora importa, do seguinte teor;

«Concordo.
1 Nos termos e com os fundamentos expostos na presente informação afigura -se de deferir os 

benefícios fiscais, IMT, IS, emolumentos e outros encargos, ao abrigo do art.º 60º do EBF.
2) […]»  - cfr fls. 12, dos autos, que, aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os 

efeitos legais.
e. Com a mesma data de 2008DEZ23, o Sr. SEAFiscais, proferiu o despacho sindicado do seguinte 

teor; «Concordo, nos termos e limite propostos»  - Cr. citadas fls. 12, dos autos.”
2 - DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
A Sociedade Besleasing e Factoring  - Instituição Financeira e Crédito, fundiu -se por incorpora-

ção, no Banco Espírito Santo, tendo a referida fusão implicado uma transmissão de todo o património 
da Besleasing para o Banco Espírito Santo (BES). Entre os bens a transmitir da entidade incorporada 
(Besleasing), para a entidade incorporante (o BES), encontravam -se imóveis que eram propriedade da 
referida Besleasing.

Quer a entidade incorporada quer a incorporante requereram, isenção de IMT, Imposto de Selo, 
emolumentos notariais e outros encargos legais para a referida operação de fusão, tendo por despacho 
do Senhor Secretário de Estado dos assuntos Fiscais indeferido parcialmente o pedido.
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O indeferimento parcial incidiu sobre os benefícios referentes aos imóveis destinados à habitação 
que seriam transmitidos, nos termos do disposto no art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF.

Notificado do referido despacho, o BES intentou contra o mesmo acção administrativa especial, 
que veio a ser julgada procedente no Tribunal Central Administrativo Sul.

Para tanto ponderou -se, na sentença recorrida, entre o mais, que:
• “(…)
• (…), como resulta, quer do preâmbulo do referido DL n.º 404/90, quer dos distintos textos 

legais citados, é assertivo que, com os benefícios em questão, o que se visou foi estabelecer medidas 
de incremento ao investimento, na medida em que em resultado da criação do mercado único europeu, 
com desaparecimento de fronteiras internas, foi sentida a necessidade de criar mecanismos adequados 
a possibilitarem a renovação e reestruturação das empresas com perspectivas de expansão naquele 
espaço concorrencial.

• Ou seja, o “leit motif” dos benefícios em questão radica na maior capacidade competitiva das 
empresas, nos casos em que  - ela seja melhor alcançável através de mecanismos de concentração.

• Ora, nesta linha de entendimento, dos dois sentidos possíveis da lei actual, ao excluir do direito 
à isenção a transmissão de imóveis destinados à habitação, em termos, pois, de uma interpretação 
declarativa, crê -se que o que releva não é a finalidade objectiva, imanente, ao imóvel, de destino à 
habitação, mas sim a finalidade económica a que está adstrito, na medida em que, só assim se logrará, 
a nosso ver, prosseguir aquele objectivo de incremento ao investimento pelo favorecimento de actos 
de concentração que, sendo alcançável e desejável, verificados que sejam os restantes pressupostos 
elencados na lei, não deverá, por conseguinte, ser obstaculizado por uma interpretação restritiva e 
literal que a contrarie.

• Dito de outra forma propende -se no sentido de que a exclusão do direito ao benefício, no caso 
de transmissão de bens imóveis destinados à habitação, não pode ser entendida e aferida em função 
da qualificação objectiva da natureza desses mesmos imóveis, fazendo radicar neles e enquanto tal a 
razão da exclusão, mas antes na relação que essa mesma natureza substantiva tenha, ou deixe de ter, 
com a actividade exercida pelas empresas promotoras da concentração na medida em que seja, ou não, 
um factor acrescido apto a incrementar a sua capacidade concorrencial, nos supra citados termos, nessa 
medida ajudando a melhores resultados operacionais e consolidação no mercado.

• Assim e atendendo a estes considerandos, crê -se que a razão, no caso que aqui se controverte, 
se encontra do lado do A., na medida em que, como já se deixou dito, o sentido da exclusão, nos 
benefícios aqui em causa, dos imóveis destinados à habitação não deverá ser o mero sentido literal e 
objectivo da finalidade a que os mesmos estão votados, mas essa finalidade se e na medida em que 
constitua um elemento integrante do objectivo visado ‘de incremento ao investimento, pois, em caso 
contrário e nos casos das locadoras financeiras, atendendo ao regime antes delineado, a lei estaria, em 
grande parte, a incrementar, por um lado, a concentração de empresas e, por outro, a obstaculizar essa 
mesma concentração.

• E, crê -se que, adjuvantemente ao que se vem de referir e na mesma linha, militará a circuns-
tância de a lei, conter, também e autonomamente, medidas de incremento, especifico, à habitação, 
seja no domínio do CIMT, seja no âmbito do EBF, como é o caso do art.º 45.º -A, seja no domínio de 
legislação avulsa …”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em síntese, que:
• “Face ao elemento histórico (…), entende a ER que o despacho posto em crise não fez qualquer 

interpretação restritiva da norma do art. 60.º, n.º 1, alínea a) do EBF, como se afirmou na alínea H) 
destas conclusões (Ponto X das Conclusões);

• Na verdade, o legislador quis, clara e inequivocamente, excluir da isenção os imóveis destina-
dos à habitação e, se o fez, foi por entender que apenas poderiam beneficiar de isenção aqueles que se 
mostrem necessários à prossecução dos fins societários (Ponto Y das Conclusões);

• Ora, os imóveis habitacionais não são essenciais à actividade, nem a sua transmissão, no caso 
de fusão, é essencial a esta, pelo que estes não mereceram, no entender do legislador, beneficiar de tal 
isenção, devendo assim sobre os mesmos incidir o IMT, nos termos gerais (Ponto Z das Conclusões);

• Na tarefa de interpretação de uma norma jurídica, embora o intérprete deva observar o disposto 
no n.º 1 do art. 9.º do Código Civil, “Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento 
legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeita-
mente expresso.” - n.º 2 desse artigo 9º” (Ponto AA das Conclusões).

Em face das conclusões que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do esta-
tuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º - A/1, do CPC, a questão a decidir é a de saber se a sentença recorrida 
incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a acção e, em consequência, determinar a anulação 
do Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 23/12/2008, por vício de violação de lei 
(art. 60º, n.º 1, alínea a), do Estatuto dos Benefícios Fiscais  - EBF).

2.2. Da análise do erro de julgamento
2.2.1. Sentido e alcance do disposto no art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF
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1. A resolução da questão que vem posta passa essencialmente pela determinação do sentido e 
alcance do art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF, tendo sobretudo em conta o elemento literal, histórico e 
teleológico (1).

O preceito em causa tem o seguinte conteúdo:
“1  - Às empresas que exerçam, directamente e a título principal, uma actividade económica de na-

tureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços e que se reorganizarem, em resultado de 
actos de concentração ou de acordos de cooperação, podem ser concedidos os seguintes benefícios:

a) Isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis relativamente aos 
imóveis, não destinados a habitação, necessários à concentração ou à cooperação;

b) Isenção de imposto do selo relativamente à transmissão dos imóveis referidos na alínea a) ou à 
constituição, aumento de capital ou do activo de uma sociedade de capitais necessários à concentração 
ou à cooperação;

c) Isenção dos emolumentos e de outros encargos legais que se mostrem devidos pela prática dos 
actos inseridos nos processos de concentração ou de cooperação.

[…]
Sobre a interpretação das leis ficais rege a LGT que, no art. 11º, sob a epígrafe “Interpretação”, 

estabelece que “Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos 
a que as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação 
das leis” (nº1). Logo a seguir, no seu n.º 2 determina -se que “Sempre que, nas normas fiscais, se em-
preguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo 
sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei”. Finalmente, no n.º 3 dispõe -se 
que “Persistindo dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender -se à substância 
económica dos factos tributários.”

Assim sendo, também no direito fiscal, o preceito fundamental da hermenêutica jurídica radica 
no art. 9º do Código Civil (2), que prescreve, sobre interpretação da lei:

“1. A interpretação não deve cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensa-
mento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a 
lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.

2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na 
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.

3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as 
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”.

Interpretar uma lei não é mais do que fixar o seu sentido e o alcance com que ela deve valer, 
ou seja, determinar o seu sentido e alcance decisivos; o escopo final a que converge todo o processo 
interpretativo é o de pôr a claro o verdadeiro sentido e alcance da lei. (3)

Interpretar em matéria de leis, quer dizer não só descobrir o sentido que está por detrás da ex-
pressão, como também, dentro das várias significações que estão cobertas pela expressão, eleger a 
verdadeira e decisiva (4).

PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (5) referem que o sentido decisivo da lei coincidirá com 
a vontade real do legislador, sempre que esta seja clara e inequivocamente demonstrada através do texto 
legal, do relatório de diplomas ou dos próprios trabalhos preparatórios da lei.

Assim a letra assume -se, naturalmente, como o ponto de partida da interpretação, cabendo -lhe, 
desde logo, uma função negativa, qual seja, “a de eliminar aqueles sentidos que não tenham qualquer 
apoio, ou, pelo menos, qualquer correspondência ou ressonância nas palavras da lei” (6).

Também como refere OLIVEIRA ASCENSÃO (7), “a letra não é só o ponto de partida, é também 
um elemento irremovível de toda a interpretação. Quer dizer que o texto funciona também como limite 
de busca do espírito”.

Isto posto, para apreender o sentido da lei, a interpretação socorre -se, como refere FRANCESCO 
FERRARA (8), de vários meios:

“Em primeiro lugar busca reconstruir o pensamento legislativo através das palavras da lei, na sua 
conexão linguística e estilística, procura o sentido literal. Mas este é o grau mais baixo, a forma inicial 
da actividade interpretativa. As palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes e não oferecerem 
nenhuma garantia de espelharem com fidelidade e inteireza o pensamento: o sentido literal é apenas 
o conteúdo possível da lei: para se poder dizer que ele corresponde à mens legis, é preciso sujeitá -lo a 
crítica e a controlo.”

Ora, nesta tarefa de interligação e valoração que acompanha a apreensão do sentido literal, in-
tervêm elementos lógicos, apontando a doutrina elementos de ordem sistemática, histórica e racional 
ou teleológica.

O elemento sistemático compreende a consideração de outras disposições que formam o complexo 
normativo do instituto em que se integra a norma interpretada, isto é, que regula a mesma matéria 
(contexto da lei), assim como a consideração de disposições legais que regulam problemas normativos 
paralelos ou institutos afins (lugares paralelos). Compreende ainda o lugar sistemático que compete à 
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norma interpretada no ordenamento global, assim como a sua consonância com o espírito ou unidade 
intrínseca de todo o ordenamento jurídico.

O elemento histórico compreende todas as matérias relacionadas com a história do preceito ma-
terial da mesma ou de idêntica questão, as fontes da lei e os trabalhos preparatórios.

Por sua vez, o elemento racional ou teleológico consiste na razão de ser da norma (ratio legis), no 
fim visado pelo legislador ao editar a norma, nas soluções que tem em vista e que pretende realizar.

A propósito deste critério realça o Autor que “É preciso que a norma seja entendida no sentido 
que melhor responda à consecução do resultado que quer obter. Pois que a lei se comporta para com a 
ratio iuris, como o meio para com o fim: quem quer o fim quer também os meios.

Para se determinar esta finalidade prática da norma, é preciso atender às relações da vida, para 
cuja regulamentação a norma foi criada. Devemos partir do conceito de que a lei quer dar satisfação às 
exigências económicas que brotam das relações (natureza das coisas). E portanto ocorre em primeiro 
lugar um estudo atento e profundo, não só do mecanismo técnico das relações, como também das exi-
gências que derivam daquelas situações, procedendo -se à apreciação dos interesses em causa” (9).

2. Aplicando o exposto ao caso em análise, importa considerar o elemento literal, o histórico e o 
racional ou teleológico.

A letra do art. 60º, nº1, alínea a), do Estatuto dos Benefícios Fiscais, prevê a isenção de IMT em 
actos de reorganização empresarial, como a fusão, delimitando tal benefício aos imóveis não destinados 
à habitação (sublinhado nosso).

Alega a Fazenda Pública que: “O fim, ou destino, de cada imóvel consta da respectiva licença, 
quando exista, assim Como do respectivo título translativo de propriedade (designadamente de escritura 
pública e do documento particular que titula o contrato de locação, a que alude o art. 2º da versão actual 
do D/L n.º 149/095) e, tratando -se de imóvel constituído em regime de propriedade horizontal, também 
do próprio título constitutivo de propriedade horizontal (art. 1418º, n.º 2, alínea a), do Código Civil)” 
(Ponto N das Conclusões). E, ainda que “(…) o destino, ou fim do imóvel, espelhado na respectiva 
espécie de prédio urbano  - art. 6º do CIMI - há -de constar da respectiva inscrição matricial - art. 12º 
do CIMI - e, sendo o caso, do registo predial (art. 83º, n.º 1, alínea c), do Código do Registo Predial; 
para cada uma das fracções autónomas de prédio constituído em propriedade horizontal) (Ponto O das 
Conclusões).

Assiste, nesta aspecto, razão à recorrente, mas o problema é que este argumento não pode servir 
para resolver o sentido e alcance do preceito em causa, porquanto o legislador ao fazer referência a 
“imóveis não destinados à habitação” teve em conta, como não podia deixar de ser, o facto de o destino 
dos prédios urbanos estar pré -definido.

Partindo do pressuposto de que os imóveis quando são adquiridos já estão classificados com 
destino para habitação, o problema é que os imóveis podem desempenhar no quadro da actividade das 
empresas funções muito diferentes.

Com efeito, uma empresa pode ter nos seus activos imóveis destinados à habitação, que são in-
dispensáveis ao seu desempenho porque constituem o instrumento ou o objecto do seu negócio, isto é, 
estão afectos à actividade nuclear da sua actividade empresarial, e outros que desempenham uma função 
meramente instrumental, relacionada com a política laboral, social ou mesmo cultural da empresa, sem 
qualquer relação com a sua actividade económica.

A questão que se coloca é a de saber se a exclusão da isenção há -de restringir -se a estes últimos 
ou abranger também os primeiros e, nesta sequência, qual o sentido com que a expressão “imóveis não 
destinados à habitação” deve valer.

Vejamos.
Na versão inicial do regime de criação de benefício fiscal a conceder à reestruturação empresarial, 

o art. 1º do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, dispunha que:
“Às empresas que, até 31 de Dezembro de 1993, procedam a actos de cooperação ou de concen-

tração pode ser concedida isenção da sisa relativa à transmissão de imóveis necessários à concentração 
ou à cooperação, bem como dos emolumentos e de outros encargos legais que se mostrem devidos pela 
prática daqueles actos”.

Do exposto decorre que o legislador não estabelecia, como argumenta a Fazenda Pública, qual-
quer delimitação, ou condição para as empresa beneficiarem da isenção de sisa, atenta a natureza dos 
imóveis, espécie ou destino dos mesmos, como seja para habitação.

Porém, na segunda versão, resultante da republicação efectuada pelo art. 39º, nº11, da Lei 
n.º 55 -B/2004, que aprovou o OE de 2005, versão que se mantém na íntegra, no art. 60º, nº1, alínea a), 
do EBF, o legislador veio restringir a isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas 
de imóveis “relativamente aos imóveis, não destinado a habitação, necessários à concentração ou à 
cooperação”.

Alega a Fazenda Pública que o legislador não deu qualquer sinal de querer afastar da isenção os 
“imóveis em regime de locação financeira, ou os imóveis em locação financeira destinados à habitação” 
(Ponto BB das Conclusões), como se decidiu no Acórdão recorrido.
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3. Para averiguar se assiste razão à Fazenda Pública, impõem -se aprofundar o sentido com que 
deve valer a norma em causa, analisando o elemento teleológico ou racional.

Nas palavras de MANUEL H. DE FREITAS PEREIRA (10), “Os benefícios fiscais caracterizam -se, 
em primeiro lugar, por se traduzirem numa derrogação às regras gerais de tributação”, (…) pelo que 
“está implícito no conceito de benefício fiscal uma natureza excepcional”, excepção que há -de constituir 
“uma vantagem (ou desagravamento) em favor de certa entidade, actividade ou situação”.

Ainda segundo o mesmo autor “os benefícios fiscais são sempre instrumentos de política que 
visam objectivos económico -sociais ou outras finalidades que justifiquem o seu carácter excepcional 
em relação à normalidade”.

Neste sentido, refere o art. 2º, n.º 1, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que se consideram “bene-
fícios fiscais as medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesse públicos extrafiscais 
relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que impedem.”

No caso em apreço, a criação do benefício fiscal teve em vista, em face do “desaparecimento 
completo das fronteiras internas dos diferentes espaços nacionais e a simultânea criação de um mercado 
único de 340 milhões de consumidores”, criar mecanismos “que permitam a renovação e reestruturação 
das empresas com perspectivas de expansão nesse mercado alargado” (11).

Em termos económico -financeiros, a reestruturação empresarial “engloba um vasto conjunto de 
operações que reflectem alterações na estratégia, nos activos, na estrutura financeira ou nas operações 
de produção e distribuição que têm em vista melhorar o desempenho de uma empresa ou de um conjunto 
de empresas e, desse modo, criar valor” (12), com o objectivo de criar sinergias operacionais, financei-
ras ou de gestão que melhorem os níveis de eficiência e competitividade num mercado globalizado e 
caracterizado por uma concorrência acrescida.

Parte -se, assim, do pressuposto que a concentração reforça o tecido empresarial e a concorrência. 
Ou, como se pode ler no Acórdão recorrido, o “leit motif dos benefícios em questão radica na maior 
capacidade competitiva das empresas, nos casos em que  - ela seja melhor alcançável através de meca-
nismos de concentração”.

Nesta perspectiva, a fiscalidade é chamada a desempenhar papel relevante assegurando a neu-
tralidade fiscal das operações, para evitar que a tributação das mesmas constitua um obstáculo à 
reorganização e concentração empresarial, cujo exemplo paradigmático é constituído pelo regime de 
neutralidade fiscal aplicável fusões, cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais, previsto 
nos arts. 73º e ss. do CIRC.

Segundo MANUEL H. DE FREITAS PEREIRA(13) podem igualmente estabelecer -se benefícios 
fiscais em que “não estejam previstas medidas de neutralidade fiscal para operações que contribuam 
para a reestruturação empresarial”, como é o caso dos benefícios consignados no Decreto -Lei n.º 404/90, 
de 21 de Dezembro (14).

Tendo presente a evolução histórica do preceito e a sua ratio legis, toda a argumentação da Fazenda 
Pública só faz sentido se por imóveis destinados à habitação entendermos apenas e tão -só aqueles que, 
fazendo parte do activo das empresas objecto de reestruturação, estão por elas afectos à habitação no 
quadro de relações laborais (por fazerem parte do complemento remuneratório de administradores das 
empresas ou altos quadros), ou no âmbito de uma política apoio social, ou de lazer (aos trabalhadores). 
Nestas situações tais imóveis desempenham uma função instrumental ou acessória da actividade da 
empresa, que pode inscrever -se na política de apoios sociais e de remunerações da empresa, mas nada 
tem que ver com o seu core business.

Assiste, assim, razão à Fazenda Pública, quando argumenta que, nestas situações, tais imóveis 
não se mostram “necessários à prossecução dos fins societários” (Ponto Y das Conclusões), nem são 
“essenciais à actividade, nem a sua transmissão, no caso de fusão, é essencial a esta, pelo que estes não 
merecem, no entender do legislador, beneficiar de tal isenção”.

Assim, se duas empresas pretenderem entrar numa operação de reorganização e tiverem nos seus 
activos prédios afectos à habitação, por exemplo, dos administradores ou dos empregados, devem pagar 
IMT quando os imóveis passarem para outra empresa, porque os mesmos não fazem parte do objecto 
do seu negócio. E, não fazendo parte do objecto do seu negócio não são necessários à concentração ou 
à cooperação de empresas, pelo que não há fundamento para os incluir na isenção fiscal, nos termos 
do expressamente consagrado na parte final do art. 60º, n.º 1, alínea a), do EBF.

Mas se esta é a interpretação adequada do preceito tendo em conta a evolução e a razão de ser do 
mesmo, e que deve presidir aos fenómenos de concentração de empresas em geral, então tal interpreta-
ção deve valer de igual modo para aquelas empresas que tenham como objecto a locação financeira de 
imóveis, sob pena de se incorrer, por um lado, numa discriminação de tais empresas, sem justificação 
material bastante e, por outro lado, na criação de obstáculos impeditivos da sua reorganização com 
violação da ratio da norma em análise.

A locação financeira é essencialmente um negócio de crédito, definindo -se como “o contrato pelo 
qual uma entidade – o locador financeiro  - concede a outra  - o locatário financeiro  - o gozo temporário 
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de uma coisa corpórea, adquirida, para o efeito, pelo próprio locador, a um terceiro, por indicação do 
locatário” (15).

O esquema creditício assenta nos seguintes passos: pretendendo adquirir um bem, para o qual 
não tenha disponibilidade imediatas, o interessado dirige -se a um banqueiro, com o qual acorda que o 
mesmo adquire o bem em causa e dá -o, ao interessado, em locação, que lhe irá pagar uma retribuição 
que traduza a amortização do bem e os juros. No final, o locatário poderá adquirir o bem pelo valor 
residual ou celebrar novo contrato (16).

Por conseguinte, numa empresa que se dedique à locação financeira de imóveis para habitação, o 
objecto do seu negócio é o de disponibilizar meios financeiros a favor dos locatários, ainda que através 
da aquisição de imóveis para destinar ao gozo e fruição de terceiros. Realce -se, porém, que quem vai 
afectar os imóveis à habitação não é a empresa, mas sim os locatários.

Na verdade, em rigor, a empresa locadora não adquire os prédios para ser ela própria a afectá -los 
à habitação, mas sim para os dar em locação ao locatário, que irá pagar uma retribuição, e só quando 
os prédios forem objecto de contrato de locação é que passam efectivamente a ser afectos à habitação, 
mas pelos locatários e em seu próprio proveito.

Assim sendo, do acervo de imóveis que constem do activo de uma empresa que se dedique à 
locação financeira de imóveis há -de distinguir -se entre os que a empresa afecta também à habitação, 
como qualquer outra, daqueles que estão afectos ao objecto do seu negócio e que numa operação de 
fusão são necessários à concentração das empresas.

Fazer incidir IMT, neste caso, sobre todos os prédios potencialmente destinados à habitação, que 
fazem parte do activo da locadora, quando o objecto de negócio é a locação financeira para habitação, 
seria dificultar senão impedir as operações de reorganização.

A ratio da isenção é facilitar as operações de reorganização entre empresas e as operações de fusão 
dos activos entre elas, sendo nesse sentido claro o preceito ao referir -se a imóveis necessários à con-
centração ou cooperação, pois só assim se garante a identidade de negócio e a continuidade do mesmo.

Acresce que outra interpretação do preceito em causa seria também gerador de discriminação 
entre as próprias empresas de locação financeira consoante os imóveis objecto de locação fossem ou 
não destinados à habitação.

Como bem refere o recorrente, no ponto 15 das Conclusões), a interpretação plasmada no despacho 
impugnado “viola o princípio da igualdade, negando o benefício, que é atribuído por razões económicas 
válidas, a uma locadora em que os destinatários afectaram os imóveis à habitação e atribuindo esse 
mesmo benefício a uma locadora em que os locatários não afectaram os imóveis à habitação, quando, 
quer num caso, quer noutro, estão presentes as razões de natureza económica que justificam a atribuição 
do benefício”.

4. Em face do exposto, partindo da letra do art. 60º, n.º 1, aliena a), do EBF, e tendo em conta 
a evolução da sua redacção, deve operar -se uma interpretação restritiva do preceito, considerando a 
teleologia intrínseca do mesmo, mediada pelo princípio da igualdade, de modo a entender -se que por 
“prédios não destinados à habitação” incluem -se ainda aqueles que embora tendo esse destino potencial 
constituem o instrumento ou núcleo essencial do objecto económico da empresa. Com efeito, só assim a 
letra do preceito se adequa ao objectivo visado pelo legislador, que é o de isentar os imóveis necessários 
à concentração e cooperação de empresas, e se garante o princípio da igualdade, não apenas entre as 
empresas em geral e as que se dediquem à locação financeira como entre estas últimas.

Assim sendo, não assiste razão à recorrente, tendo andado bem o Acórdão “a quo” quando conclui 
que o despacho em causa padece de vício de violação de lei, pelo que deve ser negado provimento 
ao recurso, mantendo -se a anulação do Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 
23/12/2008, confirmando -se o Acórdão recorrido.

III - DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo, em julgar improcedente o recurso, confirmando o Acórdão recorrido, e, em consequência, 
mantendo -se a anulação do Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 23/12/2008.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Nesta actividade interpretativa ter -se -á em conta que no domínio dos benefícios fiscais o legislador proíbe a inter-
pretação analógica (cfr. NUNO SÁ GOMES, “Teoria Geral dos Benefícios Fiscais”, CTF, n.º 362, pp. 231 ss.).)

(2) (Assim, também no Direito Fiscal podem ser usadas as demais técnicas ou cânones interpretativos há muito usados 
no direito civil. Neste sentido, ver J.L.SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 
p. 147.)

(3) (Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis, pp. 21 e 26.)
(4) (Neste sentido, cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Noções Fundamentais de Direito Civil, 6ª ed., Coimbra 

Editora, Coimbra, 1965, Vol. I., p. 145.)
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(5) (Cfr. Código Civil Anotado, 4ª ed., vol. I., pp.58/59.)
(6) (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 2ª reimpressão, Coimbra, 1987, pp. 187 ss.)
(7) (Cfr. O Direito, Introdução e Teoria Geral, Lisboa, 1978, p. 350.)
(8) (Cfr. Interpretação e Aplicação das leis, tradução de Manuel de Andrade, 3ª ed., Coimbra, 1978, pp. 127 ss e 

138 ss.)
(9) (Idem, p. 141.)
(10) (Cfr. Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2ª ed., 2007, p. 369. Sobre a ratio legis do Decreto -Lei n.º 404/90, e no mesmo 

sentido, ver, igualmente, LUIS MENEZES LEITÃO, “Benefícios Tributários à Concentração e Cooperação de Empresas”, 
Ciência e Técnica Fiscal, 366, 1992, pp. 16 ss.)

(11) (Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.)
(12) (Cfr. MANUEL H. DE FREITAS PEREIRA, ob. cit., p. 396.)
(13) (Ibidem, pp. 398/9.)
(14) (Repare -se que pela natureza e a estrutura do IMT, imposto de obrigação única no momento da transmissão da pro-

priedade, não era possível estabelecer medidas de neutralidade fiscal, pelo que para harmonizar o regime de benefícios fiscais 
entre os impostos sobre o rendimento e os do património, o caminho encontrado foi através da consagração do mecanismo da 
isenção fiscal.)

(15) (Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, 
pp. 671).

(16) (Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, ob. cit., p. 671.) 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Incompetência em Razão da Hierarquia. Matéria de Facto. Matéria de Direito.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos ar-
tigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280.º, n.º 1, do 
CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas 
conclusões, suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua 
pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.

 II — Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto ou sua omissão indevida) 
só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da fixação da 
matéria de facto.

Processo n.º 487/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Massa Insolvente de Mucofran 2, LDA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
MASSA INSOLVENTE DE MUCOFRAN 2  - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, 

LDA., representada pela Administradora da Insolvência, nos termos do disposto nos artigos 276.º e se-
guintes do Código do Procedimento e de Processo Tributário reclamou do despacho do SF que manteve 
o anterior despacho para a reclamante prestar garantia, pedindo a revogação do mesmo.

Por sentença de 31 de Dezembro de 2011, o TAF de Viseu, julgou a reclamação totalmente pro-
cedente e em consequência revogou o despacho reclamado. Reagiu a Fazenda Pública ora recorrente, 
interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a reclamação apresen-
tada nos autos com a consequente revogação do despacho reclamado;

b) Por não ter sido efectuado o pagamento de IVA relativo ao exercício de 2008 no prazo de paga-
mento voluntário, o Serviço de Finanças de Tondela instaurou o processo de execução fiscal n.º 2704 2010 
01012843, tendo sido citada a Administradora de Insolvência, nos termos do art.º 156º do CPPT;

c) Nessa sequência, a Administradora de Insolvência apresentou oposição à execução fiscal (pro-
cesso nº. 209/11.1BEVIS), na qual foi proferida douta sentença de convolação em processo de arguição 
de nulidades, a apreciar no âmbito do processo de execução fiscal respectivo;
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d) Considerando que, aquando da interposição da oposição não foi prestada garantia, nos termos dos 
art.ºs 169º e 199º do CPPT, foi a reclamante notificada para a efectuar, conforme resulta dos autos;

e) Em resposta, a reclamante solicitou a dispensa de prestação de garantia, nos termos do art.º 170º 
do CPPT, tendo tal pedido sido indeferido pelo Órgão de Execução Fiscal, sendo que, inconformada 
com o despacho de indeferimento a reclamante interpôs a presente reclamação;

f) Conforme esclarecido na resposta oportunamente apresentada pela Fazenda Pública, consi-
derando o meio processual em uso e que, foi na sequência do acto praticado pelo Órgão de Execução 
Fiscal de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, que emergem os presentes 
autos, apenas em relação a essa questão e sobre a alegada preterição do direito de audição antes dessa 
decisão se debruçou a Fazenda Pública;

g) Não tendo relevado, pura e simplesmente, os restantes argumentos invocados pela reclamante 
por, no seu entender, não caberem no âmbito de apreciação de um processo de reclamação de actos do 
Órgão de Execução Fiscal;

h) A reclamante, notificada da resposta do serviço de finanças de Tondela no sentido do indefe-
rimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentou a presente reclamação nos termos 
do art.º 276º do CPPT;

i) Refere a douta sentença que o pedido formulado pela reclamante ao serviço de finanças compe-
tente, em consequência da notificação para prestar garantia, não foi de dispensa da sua prestação mas 
de não prosseguimento da execução fiscal;

j) E que, portanto, nesse requerimento foi formulado um pedido principal — consistente na 
impossibilidade de o processo de execução fiscal prosseguir seus termos  -, e um pedido subsidiário 
daquele — precisamente, de dispensa de prestação de garantia;

k) Acrescentando que as razões sustentadas para que a execução fiscal não possa continuar o 
seu rumo prendem -se com a circunstância alegada de o crédito exequendo não ter sido reclamado no 
processo de Insolvência e ainda, atenta a jurisprudência invocada na sentença, da não demonstração 
da penhora de bens diversos dos que constam da massa insolvente;

l) Sendo que, concluiu a douta sentença que “A execução tal como se configura nos autos, em 
que é executada Drª Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente 
Mucofran 2 — Indústria de Móveis e Utilidades LDA, não vemos como possa prosseguir sem causar 
prejuízos irreparáveis aos credores, situação que aquela pode e deve acautelar”;

m) Seguidamente, faz notar que o despacho reclamado para prestar garantia não é legalmente 
admissível, não importando apreciar se a reclamante reúne, ou não, os pressupostos para a concessão 
da isenção de garantia, pois que, a impossibilidade de prosseguimento da execução prejudica a análise 
da dispensa de prestação de garantia e de preterição do direito de audição antes da decisão sobre a 
atribuição dessa dispensa;

n) Ora, se bem interpretamos a douta sentença sob recurso, daquela resulta, como consequência, a 
extinção da execução fiscal nº. 2704 2010 01012843, no âmbito de uma reclamação de actos do órgão 
de execução fiscal motivada pelo indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de garantia;

o) Independentemente dos doutos considerandos e demais jurisprudência e doutrina invocada 
pelo Mmo Juiz “a quo” para sustentar tal entendimento, que não se pretende aqui questionar, entende 
a Fazenda Pública que tal argumentação não tem cabimento no presente meio processual;

p) Ou seja, os argumentos atinentes à “alegada impossibilidade de prosseguimento da 
execução”, sobre os quais discorreu o Mmo. Juiz, concluindo que o facto de haver declaração 
de insolvência e ausência de reclamação, na insolvência, da quantia exequenda impossibilita o 
prosseguimento da execução, deveria ser apreciado no âmbito do processo de oposição à execução 
fiscal e não no presente meio processual;

q) Não podemos concordar, portanto, com o aproveitar do indeferimento de um pedido de dispensa 
de prestação de garantia, para no posterior recurso judicial dessa decisão, arguir a extinção da execução, 
com os fundamentos previstos para o processo de oposição à execução fiscal;

r) E nem se diga que o facto de a agora reclamante, aquando do pedido de dispensa de prestação 
de garantia dirigido ao Órgão de Execução Fiscal ter igualmente solicitado a extinção da execução, torna 
possível nesta sede o conhecimento e determinação dessa consequência — extinção da execução;

s) Não se pode descurar o alcance, sentido, objecto e limites de um processo de reclamação de actos 
do órgão de execução fiscal previsto no art.º 276º do CPPT, segundo o qual qualquer acto praticado no 
âmbito da execução fiscal que afecte os direitos ou interesses legalmente protegidos dos interessados 
é susceptível de recurso judicial;

t) A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui uma verdadeira acção impugnatória in-
cidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por objecto determinado acto 
que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal e por finalidade a apreciação da validade desse acto;

u) A reclamação prevista no art.º 276º destina -se a obter a anulação de actos praticados 
no processo de execução fiscal, como decorre dos seus próprios termos, e não a extinção do próprio 
processo de execução fiscal;
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v) Pois que, o meio processual destinado a obter a extinção da execução fiscal é o processo de 
oposição, regulado nos art.ºs 203º e seguintes do CPPT, conforme anotação 12 ao ad.º 276º do CPPT 
Comentado e Anotado de Jorge Lopes de Sousa;

w) Nos termos da exposição vinda de referir, conclui a Fazenda Pública que apenas a questão 
relativa ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e a ilegalidade decorrente 
da preterição do direito de audiência prévia, de entre a totalidade dos argumentos apresentados, 
seriam os únicos que se enquadram na previsão do presente meio judicial;

x) Todavia, como resulta da douta sentença recorrida, esta apenas conheceu da impossibilidade do 
prosseguimento da execução, pelo facto de haver declaração de insolvência e ausência de reclamação, 
na insolvência, da quantia exequenda, desatendendo, por conseguinte, a toda a argumentação aduzida 
pela Fazenda Pública, no sentido que tais argumentos não cabem no âmbito de apreciação de processo 
de reclamação nos termos do art.º 276º do CPPT;

y) Sendo que, na procedência da impossibilidade do prosseguimento da execução, considerou a 
douta sentença prejudicada a análise da dispensa de prestação de garantia e a preterição do direito de 
audiência prévia;

z) De qualquer forma, atente -se que não tem sentido determinar -se a extinção do processo exe-
cutivo com o fundamento de que não foi demonstrada a existência de outros bens, para além dos que 
constam do processo de insolvência;

aa) Pois que, um dos fundamentos para que possa operar a reversão do processo de execução contra 
os responsáveis subsidiários consiste precisamente na comprovação da inexistência ou insuficiência de 
bens do devedor principal, ao abrigo do art.º 153º, nº. 2 do CPPT;

bb) Devendo o serviço de finanças respectivo, no cumprimento do estipulado no art.º 180º, nº. 1 
e 2 do CPPT sustar o processo de execução fiscal aludido enquanto perdure o processo de Insolvência, 
e podendo/devendo ser objecto de tramitação subsequente a partir da remessa do referido processo de 
execução ao órgão de execução fiscal, após o encerramento do processo de insolvência;

cc) O que resulta do determinado no artº 180º, nº. 4 do CPPT, nos termos do qual: “Os processos 
de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de 8 dias, quando cesse o processo de recupe-
ração ou logo que finde o de falência”;

dd) Nessa sequência, após o encerramento do processo de Insolvência e consequente devolução 
do processo executivo ao órgão de execução fiscal, deve ser retomada a tramitação do mesmo, ao abrigo 
do art.º 180º, nº. 5 do CPPT;

ee) O que vem de encontro à posição defendida por Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado e Co-
mentado, 6º edição 2011, Áreas Editora, Volume III, Anotação 7 ao art.º 180º (Página 324), segundo 
o qual: “Diferente é a situação de, depois de findo o processo de falência ou insolvência, poderem ser 
instauradas novas execuções ou prosseguirem as anteriormente instauradas contra o falido ou insolvente 
ou contra responsáveis subsidiários, hipóteses que têm cobertura no nº. 5 deste art.º 180º”;

ff) Do exposto decorre que, o facto de ao devedor originário não serem conhecidos outros bens, 
não é impeditivo da continuação do processo de execução fiscal, mormente para se poder operar a 
reversão contra os responsáveis subsidiários, figura jurídica expressamente prevista no art.º 153º, nº. 
2 do CPPT;

gg) Pelo que, não se concebe uma qualquer impossibilidade legal de prosseguimento da marcha 
do processo executivo, antes podendo e devendo o mesmo continuar seus trâmites em vista da cobrança 
da dívida, quanto mais não seja através da reversão da execução contra os responsáveis subsidiários;

hh) Aqui chegados e em consonância com o referido aquando da resposta apresentada nos ter-
mos do n.º 2 do art.º 278º do CPPT, reitera -se que as questões a apreciar na presente reclamação 
devem -se cingir ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e à ilegalidade 
decorrente da preterição do direito de audiência prévia.

ii) Questões essas que não foram analisadas na douta sentença, por se ter considerado pre-
judicado o seu conhecimento, face à decisão de impossibilidade de prosseguimento da execução;

jj) Ao determinar a impossibilidade de prosseguimento do processo executivo, essa decisão na 
prática representa a extinção do próprio processo principal de que o presente meio processual — recurso 
de actos do Órgão de Execução Fiscal  -, constitui mero incidente;

kk) Ora, do nosso ponto de vista, o Meritíssimo Juiz não podia determinar a extinção do processo 
executivo (processo principal), num seu incidente de Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, 
que tem por escopo a apreciação de um concreto acto decisório praticado no processo executivo;

II) O que culminou num excesso de pronúncia, que constitui causa de nulidade da sentença 
nos termos do preceituado no art.º 668º., nº. 1, alínea d) do CPC, o qual estatui “É nula a sentença 
quando: O juiz... conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”;

mm) De qualquer forma, sem prescindir;
nn) Importa realçar que, aquando da notificação da Fazenda Pública para os efeitos consignados 

no n.º 2 do art.º 278º do CPPT, informou -se o douto Tribunal da pendência dos autos de oposição 
sob o nº. 209/11.1 BEVIS;
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oo) Portanto, ao tempo existia uma oposição à execução referente ao processo executivo n.º 2704 
2010 01012843, o que significa que se encontrava reunido um dos pressupostos para a reclamante poder 
requerer a dispensa de prestação de garantia, nos termos do art.º 170º do CPPT;

pp) Sucede que, em 06.12.2011 foi a FP notificada da conta elaborada no processo de oposição 
judicial antes identificado, na sequência do trânsito em julgado ocorrido;

qq) Ou seja, aquando da prolação da sentença recorrida, esse pressuposto inexistia, pelo que 
carece de objecto a presente reclamação, pois que inexistindo meio gracioso ou judicial para discussão 
da legalidade ou da exigibilidade da divida subjacente ao referido processo executivo, nos termos do 
n.º 169º do CPPT, não se mostram reunidos os pressupostos para a reclamante poder beneficiar da 
dispensa de prestação de garantia;

rr) Motivo porque, do nosso ponto de vista, caberia ao Mmo Juiz, declarar a inutilidade su-
perveniente da lide, daí decorrente;

ss) Nem se afirme que o Mmo Juiz não tinha conhecimento da sentença proferida no processo de 
oposição referenciado, pois que a Fazenda Pública aquando da sua resposta efectuou alusão, no res-
pectivo articulado 11º, da existência daquele processo de oposição, pelo que previamente à prolação da 
presente sentença cumpriria, com o devido respeito por opinião diversa, indagar da situação daqueles 
autos de oposição;

tt) Concretamente, uma vez que a solicitação de garantia para suspender a execução fiscal e o 
consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, por base tal processo judicial de opo-
sição, já decidido, não se vislumbra qualquer utilidade na presente reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal:

uu) Termos em que deve ser declarada a inutilidade superveniente da lide, decorrente da falta 
de fundamento legal para a suspensão da execução fiscal, pois que a solicitação de garantia para 
suspender a execução fiscal e o consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, 
por base o processo judicial de oposição n.º 209/11.1BEVIS, já decidido:

vv) Resumindo, o conhecimento efectuado pelo Mmo Juiz da extinção da execução em sede de 
reclamação de actos do órgão de execução fiscal, na sequência do indeferimento do pedido de dispensa 
de prestação de garantia, contraria, frontalmente, o campo de aplicação dos meios processuais em mérito 
(oposição e reclamação de actos do órgão de execução fiscal);

ww) Deve, pois, ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença que, no 
âmbito dos presentes autos — reclamação de actos do órgão de execução fiscal deduzido na sequência 
do indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia — conheceu da impossibilidade do 
prosseguimento da execução, pelo facto de haver declaração de insolvência e ausência de reclamação, 
na insolvência, da quantia exequenda, quando, do nosso ponto de vista, a apreciação do Tribunal se 
devia circunscrever ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e à ilegalidade 
decorrente da preterição do direito de audiência prévia;

xx) Em conformidade, uma vez que a solicitação de garantia para suspender a execução fiscal e o 
consequente pedido de dispensa da mesma tinha, precisamente, por base o processo judicial de oposição 
nº. 209/11.1BEVIS, já decidido, não se vislumbra qualquer utilidade na presente reclamação de actos 
do órgão de execução fiscal, devendo ser declarada a inutilidade superveniente da lide decorrente da 
falta de fundamento legal para a suspensão da execução fiscal.

Termos em que, concedendo -se provimento ao presente recurso, deve a decisão recorrida 
ser revogada, com as devidas consequências legais.

A recorrida formulou as seguintes contra -alegações:
VENERANDOS E ILUSTRES SRS. DRS.,
MMOS. JUÍZES CONSELHEIROS
DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Salvo o devido respeito, quer a factualidade, quer a juridicidade expostas na douta sentença de 

mérito não sofrem de qualquer ilegalidade, insuficiência ou, sequer, irregularidade.
Quer os factos, quer as normas jurídicas aplicadas e respectivas operações de subsunção jurídica 

encontram -se correctamente efectuadas, não merecendo a douta sentença recorrida qualquer censura, 
devendo assim ser integralmente mantida, nos seus precisos termos.

TERMOS EM QUE;
Mantendo -se a douta decisão recorrida e negando -se provimento ao presente recurso, pela im-

procedência das suas conclusões ou, ainda, por outras razões com que, V. Exas., Venerandos Juízes 
Conselheiros,

se dignarão suprir;
Se Fará Justiça!
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, exarada a fls. 130/138, em 31 de Dezembro de 2011.



1875

A decisão recorrida, abstendo -se de conhecer do mérito (ou de parte dele) da reclamação e que 
tem a ver com o indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e preterição do direito 
de audição prévia julgou procedente o recurso e anulou o acto do OEF, uma vez que face à declaração 
de insolvência da executada a execução não pode prosseguir.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 157/166, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º - A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida contra -alegou nos termos de fls. 179/180 que aqui, também, se dão por inteiramente 
reproduzidos para todos os efeitos legais.

O STA é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribu-
nais tributários de 1ª instância se estiver apenas em causa matéria de direito, conforme estatuído nos 
artigos 26.º/b) e 38.º/a) do ETAF.

Ora, salvo melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em ma-
téria de direito pelo que se verifica a excepção de incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia., 
que merece imediata e prioritária apreciação, nos termos do disposto no artigo 13º do CPTA e 16.º/2 
do CPPT.

Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ¹ (Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 201,I volume, página 225, Juiz Conselheiro Jorge 
Lopes de Sousa.), “A jurisprudência tradicional do STA quanto à delimitação da sua competência em 
relação à dos Tribunais Centrais Administrativos, vinha sendo no sentido de ser efectuada com base nos 
fundamentos do recurso, devendo entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito sempre que nas conclusões das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso 
(art. 684.º, n.º 3, do CPC), o recorrente pede a alteração da matéria de fáctica fixada na decisão recor-
rida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, 
independentemente da atendabilidade ou relevo desses factos para o julgamento da causa”.

O recurso não tem exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas conclu-
sões se questionar a questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, 
quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por 
relevantes, que porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja 
nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos. ² (Acórdão do STA, de 200.9.12.16, proferido 
no recurso n.º 0738/09, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Ora, a recorrente, como fundamento da sua pretensão, invoca o facto constante da conclusão c), que 
não tem suporte na decisão recorrida e do qual pretende extrair consequências jurídicas (conclusão qq).

Na verdade, a recorrente alega que na sequência da citação da executada /reclamada esta apre-
sentou oposição à execução fiscal (processo n.º 209/1 1.1BEVIS), na qual foi proferida douta sentença 
de convolação em processo de arguição de nulidades, a apreciar no âmbito do processo de execução 
fiscal respectivo, pelo que, aquando das prolação da sentença, inexistindo meio judicial pendente para 
discussão da exigibilidade da dívida, não se mostravam preenchidos os pressupostos para a reclamante 
beneficiar da dispensa da prestação de garantia, pelo que deve ser declarada a inutilidade superveniente 
da lide.

Este STA é, pois, incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o TCAN.

A recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do es-
tatuído no artigo 18.º/2 do CPPT.

Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão 
da hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o TCAN.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) O Serviço de Finanças de Tondela, instaurou execução fiscal contra MUCOFRAN 2 — IN-

DÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., com o n.º 2704201001012843, referente a IVA, 
do exercício de 2008, no montante de €2.992,80, acrescido de custas juros de mora, perfazendo um 
total de €3141,94;

B) O SF de Tondela, no âmbito da execução fiscal mencionada em A. tentou proceder à citação 
da executada, mas a carta veio devolvida com a indicação “Encerrado” e, por isso, a citação foi reali-
zada na pessoa da “DR. Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente 
MUCOFRAN 2 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA;

C) O Órgão de Execução Fiscal através de despacho notificou a DR.ª Paula Carvalho Ferreira, na 
qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 
UTILIDADES, LDA, para, no prazo de 15 dias, prestar garantia idónea;

D) A notificada apresentou resposta à notificação mencionada em C., referindo, para além do mais 
que a notificada foi declarada insolvente em 27 -10 -2008; que o crédito exequendo não foi reclamado e, 
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por isso, “o procedimento executivo não tem razão para prosseguir termos, designadamente para os da 
notificação a que se responde”; se assim não se entender deve a execução ser suspensa com dispensa 
de prestação de garantia;

E) O crédito exequendo não foi reclamado nos autos de insolvência n.º 464/08.4TBTND e não 
consta da sentença de graduação de créditos;

F) O Órgão de Execução Fiscal analisando o requerido, vide alínea D), fazendo o seu enquadra-
mento jurídico -factual indeferiu, por despacho de 19 de Agosto de 2011, com os fundamentos: “... da 
falta de produção de prova da irreparabilidade do prejuízo causado à executada e, por outro da falta 
de produção de prova da irresponsabilidade da executada pela situação de insuficiência/inexistência 
de bens”. Quanto à participação prévia à decisão mais referiu: “Está superiormente esclarecido (al. 
a) do ponto 3 da circular n.º 13/99, de 08/07, da Direcção Geral dos Impostos) que a audiência dos 
interessados pode ser dispensada, para além de outras situações, quando a administração tributária 
apenas aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, limitando -se na sua decisão a fazer a 
interpretação das normas legais aplicáveis ao caso.”, vide fls. 38 e 39;

G) Despacho comunicado à Reclamante em 24 -08 -2011 reagindo a ele, através da reclamação 
que deu origem aos presentes autos, apresentada, via fax, no dia 05 -09 -2011;

H) A Entidade reclamada pronunciando -se sobre a reclamação manteve o despacho reclamado e 
remeteu os autos a Tribunal;

I) A sociedade MUCOFRAN 2 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., foi de-
clarada insolvente em 27 -10 -2008.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF. de Viseu, julgou a reclamação totalmente procedente por entender 

que:
MASSA INSOLVENTE DE MUCOFRAN 2  - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, 

LDA., representada pela Administradora da Insolvência, veio, nos termos do disposto nos artigos 276.º 
e seguintes do Código do Procedimento e de Processo Tributário (doravante CPPT) reclamar do des-
pacho do SF que manteve o anterior despacho para a reclamante prestar garantia, pedindo a revogação 
do mesmo.

Alegou, em síntese, que:
A aqui executada foi declarada insolvente em 27 -10 -2008;
O despacho reclamado confunde sociedade em liquidação com sociedade insolvente e massa 

insolvente;
O crédito aqui em causa não foi reclamado no processo de insolvência pelo que os autos de 

execução não têm razão para prosseguir; assim não se entendendo deve ser dispensada a prestação de 
garantia por se enquadrar a situação no âmbito de aplicação do artigo 170º do CPPT.

Quanto ao conhecimento imediato da reclamação defende -o dizendo que se ele ocorresse apenas, 
a final, seria inútil e traduzir -se -á em prejuízo para todos os credores da massa insolvente.

O Autor do despacho reclamado sustentou -o e ordenou a remessa dos autos a este Tribunal para 
apreciação e decisão.

A Fazenda Pública respondeu alinhando, em síntese, os seguintes fundamentos:
Depois de definir o âmbito de aplicação da presente forma processual referiu que parte da argumen-

tação é atinente à legalidade da liquidação, a qual deve ser apreciada e discutida em sede de processo 
de impugnação judicial; outra parte é alusiva à extinção da execução pelo que deve ser apreciada e 
discutida no âmbito do processo de oposição defendendo que os únicos argumentos a apreciar nesta 
sede se devem cingir ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia e à preterição 
do direito de audiência prévia.

Relativamente à alegada violação do artigo 60º e 98º da LGT argumentou que o n.º 4 do artigo 170º 
do CPPT, o prazo aí estipulado para a decisão, não comporta o exercício do direito de audição; por outro 
lado o pedido de dispensa insere -se num procedimento que se inicia com a notificação do contribuinte 
para prestar garantia e aquele deve ser fundamentado de facto e de direito devendo, por isso, a prova que 
houver ser logo apresentada, participando nesse momento na formação da decisão não se justificando 
seja dada nova oportunidade ao contribuinte para participar e daí se compreender o prazo de 10 dias 
definido no n.º 4 do artigo 170º para a “resolução do pedido de dispensa de garantia”.

Foram os autos com vista ao Digno Procurador da República, o qual ratificou “contestação da 
Fazenda Pública”.

Cumpre apreciar e decidir.
Da subida imediata da reclamação e seu conhecimento
A argumentação da Reclamante sobre a subida imediata e apreciação da reclamação radica, em seu 

entender, no facto de se ela ocorresse apenas, a final, seria inútil e traduzir -se -ia em prejuízo para todos 
os credores da massa insolvente pois poderia determinar a penhora de bens da massa insolvente.

Sobre esta questão mais nenhuma pronúncia ocorreu.
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Dir -se -á, simplificando a resposta, porque situações idênticas à presente têm sido, com frequência, 
decididas neste Tribunal, que a associação do prejuízo irreparável, como pressuposto do conhecimento 
imediato das reclamações, ao da perda da utilidade das mesmas, situação que no bom rigor também 
nestes autos se verifica, é recorrente e uniforme na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. 
Veja -se, entre outros os Acs. do TCA N de 23 -04 -2009 proferido no 1690 08 1 B e 02653/07.0BEPRT, 
15 -01 -2009 e os Ac. do STA de 2 -3 -2005, proc. 010/05 e 18 -08 -2010, proc. de 0639/10. Vem -se de-
fendendo que o conhecimento da reclamação deve ser imediato sob pena de aquela perder utilidade. 
Face ao vindo de referir, com a devida vénia, nomeadamente ao Ac. mais recente entendemos também 
que a reclamação deve ser conhecida agora.

2. FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria, da hierarquia, e do território.
O processo é o próprio, e não enferma de nulidades insupríveis.
As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.
Inexistem quaisquer outras questões prévias ou excepções de que cumpra conhecer e obstem ao 

conhecimento do mérito da causa.
Factos provados
Mostram -se provados, com interesse para a decisão da causa, os factos que a seguir se indicam:
A) O Serviço de Finanças de Tondela, instaurou execução fiscal contra MUCOFRAN 2 — IN-

DÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., com o n.º 2704201001012843, referente a IVA, 
do exercício de 2008, no montante de €2.992,80, acrescido de custas juros de mora, perfazendo um 
total de €3141,94;

B) O SF de Tondela, no âmbito da execução fiscal mencionada em A. tentou proceder à citação 
da executada, mas a carta veio devolvida com a indicação “Encerrado” e, por isso, a citação foi reali-
zada na pessoa da “DR. Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente 
MUCOFRAN 2 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA;

C) O Órgão de Execução Fiscal através de despacho notificou a DR.ª Paula Carvalho Ferreira, na 
qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 
UTILIDADES, LDA, para, no prazo de 15 dias, prestar garantia idónea;

D) A notificada apresentou resposta à notificação mencionada em C., referindo, para além do mais 
que a notificada foi declarada insolvente em 27 -10 -2008; que o crédito exequendo não foi reclamado e, 
por isso, “o procedimento executivo não tem razão para prosseguir termos, designadamente para os da 
notificação a que se responde”; se assim não se entender deve a execução ser suspensa com dispensa 
de prestação de garantia;

E) O crédito exequendo não foi reclamado nos autos de insolvência n.º 464/08.4TBTND e não 
consta da sentença de graduação de créditos;

F) O Órgão de Execução Fiscal analisando o requerido, vide alínea D), fazendo o seu enquadra-
mento jurídico -factual indeferiu, por despacho de 19 de Agosto de 2011, com os fundamentos: “... da 
falta de produção de prova da irreparabilidade do prejuízo causado à executada e, por outro da falta 
de produção de prova da irresponsabilidade da executada pela situação de insuficiência/inexistência 
de bens”. Quanto à participação prévia à decisão mais referiu: “Está superiormente esclarecido (al. a) 
do ponto 3 da circular n.º 13/99, de 08/07, da Direcção Geral dos Impostos) que a audiência dos 
interessados pode ser dispensada, para além de outras situações, quando a administração tributária 
apenas aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, limitando -se na sua decisão a fazer a 
interpretação das normas legais aplicáveis ao caso.”, vide fls. 38 e 39;

G) Despacho comunicado à Reclamante em 24 -08 -2011 reagindo a ele, através da reclamação 
que deu origem aos presentes autos, apresentada, via fax, no dia 05 -09 -2011;

H) A Entidade reclamada pronunciando -se sobre a reclamação manteve o despacho reclamado e 
remeteu os autos a Tribunal;

I) A sociedade MUCOFRAN 2 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA., foi de-
clarada insolvente em 27 -10 -2008.

Motivação
Os factos provados assentam na análise crítica dos elementos constantes dos autos.
Factos não provados
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão.
Do Direito
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, 

sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: n.º 1 do art. 95.º do CPTA, 
ex vi, alínea e) do art. 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

Questão prévia:
Na verdade a execução foi instaurada, contra MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E 

UTILIDADES, LDA. e, logo após a tentativa de citação da executada, porque a carta foi devolvida com 
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a indicação “Encerrado”, se diligenciou, e conseguiu, pela citação de “DR.ª Paula Carvalho Ferreira, 
na qualidade de Administradora da Massa insolvente

DECORTON  - ISOLAMENTOS E TINTURA DE TONDELA, LDA.”.
À data da instauração da execução já a MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS E UTI-

LIDADES, LDA, havia sido declarada insolvente há mais de um ano, situação que foi comunicada à 
Administração Fiscal. Aliás está na informação prestada imediatamente à citação de DR.ª Paula Carvalho 
Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 -INDÚSTRIA DE MÓ-
VEIS E UTILIDADES, LDA., no ponto 1 referiu o decretamento da insolvência e respectiva data.

Encerrando a presente nota direi que a referência inicial à sociedade MUCOFRAN 2 — INDÚS-
TRIA DE MÓVEIS E UTILIDADES, LDA se deveu, estamos certos, à inércia e automatismo de a 
certidão de dívida, porque resultante de liquidação oficiosa realizada nos termos dos artigos 41º e 88º 
do CIVA, por falta de apresentação da declaração periódica, mencionar a entidade que constaria dos 
registos, a já aludida sociedade em vez de se atender à liquidação de insolvência da mesma e o surgi-
mento de Entidade diversa, a massa insolvente representada pela Administradora da Insolvência.

Importa agora apreciar e decidir as questões invocadas pela reclamante:
Segundo o RFP, nesta sede as questões devem -se cingir ao indeferimento do pedido de dispensa 

de prestação de garantia e à preterição do direito de audiência prévia.
Já que as outras constituem argumento doutras formas processuais, como a impugnação judicial 

ou a oposição.
Segundo a Reclamante trata -se de uma situação de alegada impossibilidade de prosseguimento 

da execução. E a impossibilidade alicerça -a a Reclamante quer no facto de a quantia exequenda não 
ter sido reclamada na insolvência e também na alegada confusão por parte da Administração Fiscal da 
sociedade em liquidação do CSC com a figura da massa insolvente.

Para a reclamante os fundamentos para o pedido de dispensa de garantia, tem como fundamento 
os argumentos apontados, sobre os quais a AF não tomou posição aquando da prolação do despacho 
que recaiu sobre o requerimento.

No entendimento da AF não foram alegados e provados factos que comprovem a verificação dos 
pressupostos da concessão da dispensa de garantia previstos no art. 52.º da LGT.

Cumpre desde já referir que, em parte, concordamos com a posição da FP, ou seja só cons-
titui objecto destes autos a apreciação das questões:

 - do indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia;
 - e da preterição do direito de audiência prévia.
Quanto á primeira questão a FP alega que não foram alegados e provados factos que comprovem 

a verificação dos pressupostos da concessão da dispensa de garantia previstos no art. 52.º da LGT.
Vejamos.
Efectivamente a reclamante pouco alega sobre os pressupostos para a concessão da isenção da 

prestação de garantia. No fundo o que a reclamante alega é a impossibilidade de prosseguimento da 
execução. E a impossibilidade alicerça -a a Reclamante quer no facto de a quantia exequenda não ter 
sido reclamada na insolvência e também na alegada confusão por parte da Administração Fiscal da 
sociedade em liquidação do CSC com a figura da massa insolvente.

No entanto, não podemos esquecer que a reclamante pretende atacar verdadeiramente o despacho 
do SF que ordenou a notificação para prestar garantia, pois segundo a reclamante dada a situação de 
insolvência a execução não pode prosseguir.

Como resulta dos factos provados, primeiro a reclamante foi notificada para prestar garantia, 
nos termos do disposto no art. 169.º do CPPT, em consequência apresentou resposta, essa resposta foi 
objecto de despacho que indeferiu o pedido da reclamante, na sequência da notificação deste despacho 
a reclamante procede à reclamação do mesmo nos termos do art. 276.º e ss do CPPT.

Sucede que o pedido formulado pela reclamante ao SF, na sequência da notificação para prestar 
garantia, não foi de dispensa de garantia, mas de não prossecução da execução fiscal, aliás o pedido de 
dispensa de garantia que a FP considera ter existido, só é feito subsidiariamente pela reclamante com 
o pedido de suspensão da execução.

Assim, afigura -se -nos que nos presentes autos o pedido principal não consubstancia um pedido 
de isenção de prestação de garantia.

Dito isto, importa ter presente que as normas do Código de Procedimento e de processo tributário, 
as atinentes à insolvência e as demais constantes dos vários códigos, neste caso o de IVA, têm que ser 
analisadas, conjugadamente para delas retirar um efeito útil, caso contrário seremos confrontados com 
uma impossibilidade de concatenação. A propósito veja -se a mui lúcida jurisprudência que se retira do 
Ac. do STA n.º 0326/11, 07 -09 -2011, ISABEL MARQUES DA SILVA:

I  - A declaração de insolvência da sociedade executada não obsta à instauração da execução 
por créditos vencidos antes da declaração de insolvência, havendo, contudo, que, logo após a ins-
tauração, proceder à respectiva sustação em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 180.º 
do CPPT.
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II  - A instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de 
falência, como são os créditos exequendos, encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6 
do artigo 180.º do CPPT, preceito que há -de ser, contudo, interpretado razoavelmente, atenta a 
unidade do sistema jurídico, no sentido de que só será viável o prosseguimento dos processos de 
execução fiscal por créditos vencidos após a declaração de falência se forem penhorados bens não 
apreendidos naquele processo.

Idem 0981/10, 06 -04 -2011, ISABEL MARQUES DA SILVA e AC do TCA N, 0170/04.9BEBRG, 
18 -10 -2007, Moisés Rodrigues, EXECUÇÃO FISCAL INSTAURADA APÓS FALÊNCIA:

II  - Os artigos 180.º, n.ºs 1 e 6, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e 154.º, 
n.º 3, do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência são disposições 
literalmente contraditórias que devem ser harmonizadas.

III — Tal harmonização consegue -se operando um entendimento restritivo daquela última 
disposição legal, sempre sem prejuízo da sua ratio, no sentido de que aquele n.º 3 não se aplica 
ao processo de execução fiscal que, assim, pode sempre ser instaurado.

Também a avalizada doutrina, vide Código de Procedimento e de processo tributário anotado de 
Jorge de Sousa, pag. 233, defende que, apesar de poderem prosseguir execuções só se forem penhorados 
bens diversos dos que estão na insolvência.

Mas a situação vinda de referir “só se forem penhorados bens diversos dos que estão na insolvên-
cia”, levada às ultimas consequências quebra outro incontornável princípio, “o da universalidade do 
procedimento contra o insolvente, quando se debatam interesses relativos à massa insolvente, princípio 
que se traduz em não se poder conhecer da responsabilidade patrimonial do insolvente fora do processo 
de falência”, entenda -se também insolvência. A este propósito veja -se, v. g. Ac do TCA S, 09 -02 -2010, 
JOSÉ CORREIA.

Dito de outra forma, e não vislumbramos que outro entendimento se pode perfilhar, é que se 
forem penhorados bens diversos dos que estão na insolvência, a massa insolvente deve absorvê -los 
sob pena da violação do aludido princípio da universalidade do procedimento da insolvência, com os 
consequentes prejuízos para os credores e um sério abalar no comércio jurídico.

Portanto, no bom rigor a hipótese de penhora de bens diversos dos que estão na insolvência é 
situação que pode e deve ser cogitada para a insolvência de pessoas singulares em que a declaração 
de insolvência não impossibilita que em momento posterior o Insolvente não venha a adquiriu bens 
ou rendimentos diversos dos que constituem ou constituíram a massa insolvente, com disciplina e fins 
distintos desta.

Nos presentes autos a dívida fiscal é posterior à declaração de insolvência da executada.
Pelo que, ao abrigo do supra afigura -se -nos que o despacho notificado à executada para prestar 

garantia não pode manter -se na ordem jurídica. Pois como dissemos do requerimento dirigido pela 
reclamante ao SF, resulta que a mesma questiona a legalidade da existência de tal despacho, por con-
siderar que o mesmo não deveria existir e não tanto por considerar que reúne as condições para uma 
dispensa de garantia, aliás, se entende -se que reunia as condições para beneficiar da isenção de garantia 
não teria elaborado um requerimento dirigido ao SF a atacar a “inadmissibilidade legal” do despacho 
para prestar garantia, por considerar que a execução não devia prosseguir. A presente reclamação surge 
na sequência do indeferimento do requerido.

O Órgão de Execução Fiscal, secundado pela Fazenda Pública e MP ativeram -se ao elemento 
formal da liquidação oficiosa, geradora da certidão de dívida e, sobre a especial finalidade da massa 
insolvente e a sua intocabilidade fora dos créditos reclamados, e, ainda que surgissem outros bens para 
além dos que constam do processo de insolvência, como já supra se disse, mesmo que fossem indicados, 
eles teriam que se submeter à força aglutinadora da massa insolvente e servir o escopo da liquidação 
cujo é o da satisfação dos credores que reclamaram e viram os seus créditos graduados.

A execução tal como se configura nos autos, em que é executada DR.ª Paula Carvalho Ferreira, 
na qualidade de Administradora da Massa Insolvente MUCOFRAN 2 — INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
E UTILIDADES, LDA., não vemos como possa prosseguir sem causar prejuízos irreparáveis aos 
credores, situação que Aquela pode e deve acautelar.

Daqui decorre que se o despacho para prestar garantia não é legalmente admissível, não importa 
apreciar se a reclamante reúne os pressupostos para a concessão da isenção de garantia como o pretende 
fazer ver a FP.

Assim, sem necessidade de mais considerandos, o despacho reclamado não pode manter -se.
A decisão à primeira questão que resulta da conclusão antecedente prejudica a analise e apreciação 

das outras questões supra enunciadas.
3. DECISÃO
Pelo exposto, julga -se a reclamação totalmente procedente e em consequência revoga -se o des-

pacho reclamado.
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DECIDINDO NESTE STA:
O EMMP neste Supremo Tribunal Administrativo, considera que a matéria do presente recurso 

não é exclusivamente de direito por, no seu entender, a recorrente como fundamento da sua pretensão 
invocar o facto constante da conclusão C), consistente no facto de a Administradora de Insolvência ter 
apresentado oposição à execução fiscal (processo n.º 209/11.1 BEVIS) na qual, segundo refere, foi profe-
rida sentença de convolação em processo de arguição de nulidades, a apreciar no âmbito do processo de 
execução fiscal respectivo, daí retirando a consequência jurídica de que ao tempo existia uma oposição 
à execução n.º 2704 2010 01012843 o que no entender da ora recorrente significa que se encontrava 
reunido um dos pressupostos para a reclamante poder requerer a dispensa de prestação de garantia nos 
termos do artº 170º do CPPT. Das conclusões de recurso PP) a SS) retira -se, ainda o entendimento da 
recorrente de que não é oportuno (segundo se infere) o pedido agora formulado de dispensa de pres-
tação de garantia bancária que devia ter conduzido à declaração de inutilidade superveniente da lide 
mesmo que para isso o Mº juiz de 1ª Instância tivesse de indagar da situação daqueles autos de oposição.

As partes foram notificadas do parecer do Ministério Público e nada disseram.
Vejamos:
Como se decidiu no Ac. deste STA de 11/05/2011, tirado no recurso n.º 0324/11, o recurso não 

versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se questionar a ques-
tão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto 
provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão 
provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque se 
defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de facto que se 
devam retirar dos mesmos (v., entre outros, os acórdãos do STA de 16/12/2009 e de 21/04/2010, profe-
ridos nos recursos n.ºs 738/09 e 189/10, respectivamente). No caso em apreço, como destaca o EMMP, 
em face das conclusões de recurso c) e qq) (designadamente) e dos factos ali afirmados, a recorrente 
defende que deve ser declarada a inutilidade superveniente da presente lide (reclamação de actos do 
órgão de execução fiscal praticados no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2704201001012843), 
pois aquando da prolação da actual sentença nos presentes autos inexistia meio judicial pendente para 
a discussão da exigibilidade da dívida pelo que não se mostravam preenchidos os pressupostos para a 
reclamante beneficiar da dispensa de prestação de garantia que impetrou.

Ou seja, é invocado um facto que é fundamento da pretensão da recorrente o qual não foi fixado 
e considerado na decisão recorrida.

Assim e pelo exposto, tem de entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente 
para o conhecimento do recurso, e das questões prévias nele solicitadas, cabendo a competência para 
o conhecimento do mesmo à Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo 
Sul – artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do CPPT.

4 - DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, indicando -se, 
nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT., como tribunal que se considera competente o Tribunal Central 
Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário), para o qual os recorrentes poderão requerer 
a remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC(s).

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

IRC. Encargos fiscais. Despesas de representação. Automóveis ligeiros. Retroactividade 
da lei fiscal. Aplicação da lei fiscal no tempo.

Sumário:

 I — A tributação autónoma sobre encargos com viaturas ligeiras de passageiros e 
despesas de representação incide sobre a despesa, constituindo cada acto de 
despesa um facto tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha ou 
não a ter rendimento tributável em IRC no fim do período respectivo.
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 II — Sendo assim, independentemente de a tributação autónoma ser devida com refe-
rência a um determinado período que coincide com o ano civil, a cada acto de 
despesa deve ser aplicada a taxa em vigor na data da sua realização.

 III — Deste modo, sofre de inconstitucionalidade, por violação do princípio da não 
retroactividade da lei fiscal consagrado no artigo 103.º, n.º 3, da Constituição 
da República, a norma do artigo 5.º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, que 
determinou que o agravamento da taxa de 5% para 10% sobre despesas de 
representação e encargos com viaturas ligeiras de passageiros, resultante da 
nova redacção dada ao artigo 81.º, n.º 3, alínea a), do CIRC, produzisse efeitos 
a partir de 1 de Janeiro de 2008, na medida em que representa uma aplicação 
da lei nova a factos tributários integralmente ocorridos antes da sua entrada 
em vigor.

 IV — As novas taxas, por isso, apenas podem ser aplicadas aos actos de despesa posterio-
res à entrada em vigor da alteração do citado artigo 81º, n.º 3, alínea a) do CIRC.

Processo n.º 757/11 -30.
Recorrente: Betão Liz, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Betão Liz, SA, melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 07 de Abril de 2011, que julgou improcedente 
a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 
2008, no que respeita à tributação autónoma incidente sobre as despesas de representação e encargos 
sobre viaturas ligeiras de passageiros.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1.ª O presente recurso vem interposto da Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Sintra, no dia 7 de Abril de 2011, que julgou improcedente a impugnação judicial do acto 
de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) n.º 2009 2610009992, 
relativo ao exercício de 2008, na parte respeitante à tributação autónoma incidente sobre os encargos 
dedutíveis relativos a despesas de representação e a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos 
ou motociclos, suportados até ao dia 5 de Dezembro de 2008, inclusive, …

2.ª…e, bem assim, do Despacho, proferido em 19 de Março de 2010, pelo Senhor Chefe de 
Divisão de Justiça Administrativa da Direcção de Finanças de Lisboa, que indeferiu a Reclamação 
Graciosa n.º 3522 -09/400462.0, apresentada pela ora RECORRENTE contra o mesmo acto tributário 
de liquidação de IRC.

3.ª No âmbito da presente impugnação judicial, a RECORRENTE defende, em síntese, que o acto 
tributário aí impugnado foi praticado em erro sobre os respectivos pressupostos de direito, pelo que 
deveria ser objecto de anulação, por nulidade, ou, alternativa e subsidiariamente, por anulabilidade, na 
parte em que consubstancia uma liquidação de IRC traduzida na aplicação, às despesas suportadas pela 
RECORRENTE entre 1 de Janeiro e 5 de Dezembro de 2008, do artigo 81.º, n.º 3, do Código do IRC, 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro [corresponde, com alterações, 
ao actual artigo 88.º do Código de IRC].

4.ª Por outras palavras: a RECORRENTE sustenta, no presente processo de impugnação judicial, 
que a liquidação adicional de IRC impugnada, concretizando a retroacção dos efeitos, a 1 de Janeiro de 
2008, da nova redacção conferida ao artigo 81.º do Código de IRC, implicou um acréscimo de tribu-
tação relativamente a factos tributários verificados no domínio da lei antiga, assumindo, deste modo, 
um carácter retroactivo proscrito pelos artigos 103.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa e 
12.º, n.º 1 e 2, da Lei Geral Tributaria.

5.ª Quanto ao Despacho, proferido em 19 de Março de 2010, pelo Senhor Chefe de Divisão de 
Justiça Administrativa da Direcção de Finanças de Lisboa, que indeferiu a Reclamação Graciosa an-
teriormente apresentada contra aquele acto tributário, alegou ainda a RECORRENTE que o mesmo 
padece de vício determinativo da sua nulidade, na medida em que consubstanciou a aplicação indevida 
de normas inconstitucionais, devendo, por esse motivo, ser declarada a sua nulidade.

6.ª Contudo, a Sentença proferida pelo Tribunal a quo veio determinar a total improcedência dos 
pedidos oportunamente formulados pela RECORRENTE, sufragando, em síntese, que “improcede a 
invocada inconstitucionalidade da norma sub judicio, sendo legal a decisão de indeferimento da recla-
mação graciosa deduzida, face a este juízo de conformidade do preceito com a norma constitucional 
de proibição da retroactividade”.
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7.ª Os argumentos invocados pelo Tribunal a quo no sentido da total improcedência do pedido 
oportunamente formulado pela ora RECORRENTE podem, segundo se julga, ser sintetizados do se-
guinte modo:

8.ª... i) a hipótese de incidência recortada pelo regime das tributações autónomas, tal como vertido 
no artigo 81º do Código do IRC, é enformada por um facto tributário complexo e duradouro ou de 
formação sucessiva (por oposição à. natureza de facto de formação instantânea e de obrigação única 
que lhe vem imputada pela RECORRENTE);...

9.ª...ii) constituindo aquele facto tributário complexo o facto referente para a aferição da aplicação 
da lei fiscal no tempo, a retroacção dos efeitos, a 1 de Janeiro de 2008  - prescrita pelo n.º 1 do artigo 5.º 
da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro  -, da nova redacção conferida ao artigo 81º do Código de IRC, 
consubstanciaria, somente, uma retroactividade fraca, mínima ou de 3.º grau, admitida pelo n.º 3 do 
artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa;...

10.ª...iii) em qualquer caso, e como ultima ratio, invoca ainda o Tribunal a quo que a conformi-
dade constitucional do n.º 1 do artigo 5º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, fora, já, expressamente 
sufragada pelo Tribunal Constitucional, no seu Acórdão n.º 18/2011.

11.ª Contudo, não obstante o entendimento sufragado pelo Tribunal a quo, pretende a RECOR-
RENTE demonstrar  - o que fará detalhadamente de seguida  - que a Sentença ora recorrida assentou 
em erro sobre os respectivos pressupostos de direito, na medida em que:

12.ª...i) o facto tributário constitutivo das obrigações de tributação autónoma, previstas no artigo 81.º 
do Código do IRC, assume a natureza de um facto simples (composto por um único elemento material: 
a realização da despesa) e de formação instantânea (ocorre no momento da realização dessa despesa), 
assumindo, assim, a tributação autónoma, a natureza de imposto de obrigação única;...

13.ª...ii) a retroacção da aplicação, desde o dia 1 de Janeiro de 2008, da nova redacção conferida 
ao artigo 81.º do Código do IRC, assume, por esse motivo, a natureza de retroactividade de 2º grau ou 
intermédia, expressa e inequivocamente proscrita pelo n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa;...

14.ª...iii) o juízo de conformidade constitucional da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, vertido no 
Acórdão n.º 18/2011 do Tribunal Constitucional, assentou no pressuposto de que a tributação autónoma 
em sede de IRC assume natureza periódica ou duradoura, pressuposto este que  - tomado por certo pelo 
Tribunal Constitucional, não foi sequer questionado naquela decisão  - não se verifica, como não se 
deixará de demonstrar mais detidamente.

15.ª Começa a RECORRENTE por notar, a este propósito, que as obrigações de imposto constituem-
-se, consabidamente, com a verificação de um facto, denominado de facto tributário, estruturalmente 
composto por dois elementos:

o elemento objectivo e o elemento subjectivo.
16.ª Por seu turno, e no que aqui interessa destacar, o elemento objectivo do facto tributário cor-

responde ao objecto de incidência do imposto, ou seja, à hipótese definida nas normas de incidência 
real ou objectiva do respectivo tributo, decompondo -se, para efeitos de análise, em dois sub -elementos 
ou características: a material e a temporal.

17.ª A vertente material do facto tributário confunde -se, assim, com a factualidade típica objecto 
da previsão ou da hipótese parametrizada pelas normas tributárias de incidência real, decorrendo da sua 
observação, concomitantemente, a qualificação do facto gerador do imposto como simples ou com plexo.

18.ª Neste sentido, “São simples os factos constituídos por um único elemento material (v.g., 
a realização de um certo negócio jurídico); são complexos os integrados por uma multiplicidade de 
elementos materiais unidos de tal modo que formam uma unidade objectiva (v.g., a percepção do ren-
dimento cujas componentes se produzem de forma progressiva e sucessiva no tempo)” (cf. FREITAS 
PEREIRA, Fiscalidade, Almedina, 2005, p. 26).

19.ª Finalmente, os factos tributários são ainda repartidos em função do seu tempo de formação, 
distinguindo -se, neste domínio, os factos instantâneos (ou de formação instantânea) e os duradouros 
(ou de formação sucessiva).

20.ª Assim, “Há factos que são instantâneos, verificando -se num lapso muito delimitado de tempo 
(v.g., uma compra) enquanto que há outros que são duradouros na medida em que se prolongam no 
tempo de uma forma continuada e ininterrupta (v.g., a percepção de um rendimento), de tal modo que a 
lei tem necessidade de fraccionar esses factos em períodos de tempo (períodos de tributação) para fazer 
corresponder a cada um deles uma obrigação tributária distinta” (cf. FREITAS PEREIRA, Fiscalidade, 
Almedina, 2005, p. 27).

21.ª Será esta composição do elemento temporal do facto tributário que, por seu turno, ditará a 
natureza periódica ou de obrigação única de determinado tributo.

22.ª Com efeito, “os pressupostos da tributação não têm todos a mesma natureza: umas vezes, 
são situações estáveis, situações que se prolongam no tempo, como a propriedade dum prédio rústico 
ou urbano ou o exercício duma actividade industrial ou comercial; outras vezes, são factos ou factos 
isolados, actos ou factos que, embora possam repetir -se, não têm continuidade entre si, sendo consi-
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derados para efeitos fiscais una tantum  - é o que sucede com a aquisição de bens, com a importação 
ou transacção de determinadas mercadorias, com a passagem de um recibo, etc.. No primeiro caso, há 
que referir o imposto a um determinado período (em regra um ano), renovando -se a obrigação fiscal, 
enquanto a situação se mantiver, de cada vez que surge um novo período: temos os impostos periódicos, 
os impostos que presumivelmente se renovarão periodicamente; no segundo caso, o imposto reporta -se 
a cada acto ou facto isoladamente: temos os impostos de obrigação única” (cf. CARDOSO DA COSTA, 
Curso de Direito Fiscal, Coimbra, 1972, p. 37).

23.ª Posto o anterior, e no sentido de infirmar as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo 
 - demonstrando -se, consequentemente, a necessidade de revogação da Sentença ora recorrida  -, restará 
à RECORRENTE proceder ao confronto da indicada estrutura do facto tributário com o regime que 
transcorre do antigo n.º 3 do artigo 81.º do Código do IRC, procurando, desse modo, identificar a sua 
concreta natureza.

24.ª. O artigo 81º do Código do IRC estabelecia, em paralelo com o regime geral de tributação em 
sede de IRC (o da tributação pelo lucro tributável), uma obrigação de imposto denominada de tributação 
autónoma, impondo, sob a epígrafe de Taxas de tributação autónoma, a tributação individualizada de 
determinadas despesas incorridas pelo sujeito passivo deste imposto.

25.ª Neste contexto, e como bem observava SALDANHA SANCHES, a ratio legis subjacente a 
esta norma fiscal não é mais que “a de (quanto às despesas não documentadas) penalizar fortemente 
essas despesas de modo a evitar um leque de comportamentos que pode ir da distribuição oculta de 
lucros até outras despesas indocumentáveis como subornos. E em segundo lugar, caso elas ainda assim 
tenham lugar é tributá -las com uma taxa maior que as taxas combinadas do IRC mais IRS”; e, no caso 
dos montantes suportados a título de despesas de representação, estes “tendem a situar -se na intersecção 
das esferas empresariais e pessoais. E por isso são tributados, (...) e também, com a mesma taxa, os 
relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos e motociclos. Ou seja, todas aquelas 
despesas que podem corresponder a custos efectivos da empresa ou remunerações ocultas dos seus 
gestores ou quadros superiores” (cf. SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 2. Edição, 
Coimbra, p. 289).

26.ª O propósito que subjaz a este artigo 81.º do Código do IRC é, pois, o de corrigir, fora do re-
gime geral, a tributação em sede de IRC (neste caso particular, com fundamento na evitação da evasão 
e fraude fiscais).

27.ª Tal correcção, essencial para uma plena harmonização da tributação do rendimento com os 
princípios constitucionais que a regem, constitui um «desvio» ao regime geral de tributação em sede 
de IRC, recortado pelo legislador fiscal com o propósito específico de suprir as identificadas falhas.

28.ª Com efeito, “Estamos (...) [nestes casos] perante opções legislativas a exigirem uma justificação 
especial. Perante normas anti -sistémicas que se podem manter apenas com base nas razões especiais 
que as legitimam” (cf. SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 2ª Edição, Coimbra, p. 283).

29.ª Identificado que fica o escopo do referido artigo 81.º do Código do IRC, impõe -se à RECOR-
RENTE, de seguida, analisar a estrutura do facto tributário subjacente, posto que é o próprio legislador 
que indicia, através da epígrafe Taxas de tributação autónoma, que o mesmo assume contornos diver-
sos - dirigidos, especificamente, a tutelar a sua ratio legis  - daqueles que caracterizam o regime geral 
de tributação em sede de IRC.

30.ª Assim, e no que respeita ao elemento material do facto gerador do imposto, extrai -se da 
análise do referido artigo 81.º do CIRC que a tributação em apreço resulta da realização das despesas 
aí expressamente elencadas: “As despesas (...) são tributadas autonomamente, à taxa de (…)“.

31.ª Na verdade, a redacção desta norma não deixa dúvidas quanto a ser a realização das respec-
tivas despesas, por parte do sujeito passivo de IRC, que preenche a hipótese de incidência da norma 
tributária, provocando, nesse momento, a constituição da correspondente obrigação de imposto.

32.ª Com efeito, e como nota SALDANHA SANCHES, “as chamadas tributações autónomas (...) 
têm lugar quando certos custos das empresas são transformados, eles próprios, em factos tributários” 
(cf. Manual de Direito Fiscal, 2. Edição, Coimbra, pp. 288 -289).

33.ª Deste contexto infere -se, portanto, que a hipótese de incidência objectiva da tributação 
autónoma sub judicio é preenchida por um único elemento material: a realização da despesa especifi-
camente tributada.

34.ª Significa o anterior, por seu turno, que o facto gerador do imposto resultante da aplicação da 
norma legal em análise, deverá ser qualificado, no que respeita à sua vertente material, como um facto 
simples  - o “facto tributário é constituído por um facto ou negócio jurídico” (cf. ALBERTO XAVIER, 
Manual de Direito Fiscal, I, Lisboa, p. 251)  - e específico  - após a sua ocorrência não subsiste a neces-
sidade de nenhum outro processo de individualização.

35.ª Por seu turno, e já no que respeita ao elemento temporal do facto tributário em apreço, impõe-
-se, ainda, efectuar um juízo qualificativo acerca do seu carácter instantâneo ou duradouro.
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36.ª Ora, no âmbito do regime geral de tributação em sede de IRC, o facto tributário  - o lucro 
tributável  - é inequivocamente caracterizado pela sua natureza duradoura, razão que permite, sem mais, 
qualificar o regime geral do IRC como imposto periódico.

37.ª Com efeito, o indicado carácter duradouro é apanágio dos impostos sobre o rendimento, na 
medida em que os factos tributários duradouros “não se esgotam num certo momento, antes tendem 
por natureza a reiterar -se (...) (sentindo a lei) a necessidade de os fraccionar juridicamente no tempo, 
de modo a extrair de um facto naturalisticamente unitário e prolongado uma pluralidade de efeitos 
juridicamente distintos” (cf. ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, I, Lisboa, pp. 251 -252).

38.ª Pelo contrário, e conforme entretanto observado, serão “instantâneos os (factos) que se es-
gotam por natureza num certo lapso de tempo, verificando -se logo que se produz o elemento material: 
é o que sucede, por exemplo, nos impostos sobre actos jurídicos, nos impostos sobre a despesa” (cf. 
ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, 1, Lisboa, p. 251).

39.ª Assim, perante o carácter simples do facto tributário previsto no artigo 81.º do Código do IRC, 
que determina a exigibilidade do imposto a partir do momento da realização da respectiva despesa (i.e., 
da ocorrência do único elemento material que enforma aquele facto), permite -se concluir que, numa 
perspectiva temporal, a obrigação de imposto em análise é instantânea.

40.ª Subsistirão, ao abrigo do artigo 81.º do Código do IRC, tantas obrigações de imposto quantas 
as despesas realizadas pelo sujeito passivo, na medida em que cada uma dessas despesas preenche, ipso 
iure, o pressuposto de incidência da referida norma.

41.ª O mesmo é dizer, portanto, que o tributo consagrado pelo artigo 81.º do Código do IRC 
assume a natureza de imposto de obrigação única.

42.ª A secundar o que afirma, nota a RECORRENTE que o Supremo Tribunal Administrativo, ainda 
que a propósito da qualificação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, tem distinguido os impostos de 
obrigação única dos impostos periódicos nos seguintes termos: “(…) deve ser qualificado como imposto 
de obrigação única, e não como imposto periódico, pois incide sobre factos tributários de carácter ins-
tantâneo, reportando -se a cada um dos actos concretos praticados, não relevando, para tal qualificação, 
que o sujeito passivo exerça continuada ou só ocasionalmente a respectiva actividade” (cf. Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 20 de Março de 2002, proferido no Processo n.º 26.806).

43.ª De forma ainda mais esclarecedora, em aresto datado de 24 de Setembro de 2003, proferido 
no Processo n.º 0809/03 (e que acompanha jurisprudência anterior), o Supremo Tribunal Administra-
tivo perfilhou o seguinte entendimento: “o IVA é um imposto sobre o consumo que incide sobre as 
transmissões de bens, as prestações de serviços e as aquisições intracomunitárias de bens (...). O facto 
gerador do imposto é, pois, a transmissão, a prestação, importação ou aquisição, o qual, ao preencher 
a previsão legal da norma de incidência, origina a relação jurídica de imposto. (...) O imposto não se 
refere a um período de tempo, mas a um momento, o da operação sujeita; não incide sobre o resul-
tado de uma actividade continuada, mas sobre a operação isolada; o facto tributário não tem natureza 
duradoura, mas instantânea (...) Periódico, continuado, duradouro, é, só, o modo de apuramento do 
montante devido pelos operadores económicos em resultado das múltiplas operações sujeitas a imposto 
em que intervêm”.

44.ª Ora, sem prejuízo da citada jurisprudência ter sido divulgada em processos que envolviam 
o Imposto sobre o Valor Acrescentado, a verdade é que as conclusões aí alcançadas são passíveis de 
aplicação, mutatis mutandis, à tributação autónoma prevista no artigo 81.º, n.º 3, do Código do IRC.

45.ª De facto, nos termos do referido artigo 81º, n.º 3, do Código do IRC, as despesas sujeitas a 
tributação autónoma são tributadas individual e isoladamente, preenchendo cada uma delas, de per se, 
a hipótese de incidência do indicado normativo (i.e., cada um desses pagamentos concretiza o elemento 
material gerador da obrigação de imposto).

46.ª Por outras palavras: o legislador, através do artigo 81.º do Código do IRC, tributa cada despesa 
em concreto, individualmente considerada, independentemente de se repetirem, ou não, com maior ou 
menor regularidade, despesas da mesma natureza (contrariamente, portanto, ao que ocorre quando se trata 
de IRC incidente sobre o lucro tributável, em que, segundo o artigo 4º, n.º 7, do Código do IRC, o facto 
gerador do imposto se considera verificado a 31 de Dezembro do ano a que o imposto respeita).

47.ª Dito ainda de outro modo: o legislador tratou a efectivação de tais despesas como “(...) actos 
isolados ou factos isolados, actos ou factos que, embora possam repetir -se, não têm continuidade entre 
si” (cf. CARDOSO DA COSTA, Curso de Direito Fiscal, Coimbra, 1972, p. 37), situação que surge 
paradigmaticamente associada aos impostos de obrigação única.

48.ª Em qualquer caso, o único argumento que poderia ser convocado em desabono da apontada 
natureza de imposto de obrigação única, seria o da incoerência sistemática de uma tal qualificação, na 
medida em que subsistiriam, sob um mesmo imposto  - o IRC  -, obrigações de natureza distinta, em 
particular quando a tributação do rendimento é tipicamente caracterizada pela sua natureza periódica.

49.ª Porém, em sede de IRC, entendeu já a Administração tributária  - na Circular n.º 12/2004, 
de 11 de Junho  -, que, “nos casos de retenção na fonte a titulo definitivo, o IRC assume a natureza de 
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imposto de obrigação única, contando -se o prazo de caducidade a partir da data em que ocorre o facto 
tributário, isto é, da data em que ocorre a obrigação de efectuar a retenção a título definitivo”.

50.ª Igualmente elucidativo, neste domínio, é o facto de o legislador ter expressamente admitido 
a natureza de obrigação única da tributação efectivada através do mecanismo da retenção na fonte, 
ao alterar a redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, pelo n.º 1 do artigo 40º da Lei 
n.º 55/2004, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2005).

51.ª Em face do que fica exposto, e em síntese, entende a RECORRENTE poder fixar as seguin-
tes conclusões: i) é a realização de cada uma das despesas previstas no n.º 3 do artigo 81.º do Código 
do IRC, por parte do respectivo sujeito passivo, que constitui o facto tributário aí previsto; ii) o facto 
tributário assim recortado tem carácter instantâneo, ocorrendo  - e esgotando -se  - no momento da reali-
zação da respectiva despesa sujeita a tributação; iii) consequentemente, o montante do imposto (i.e., o 
conteúdo da obrigação de imposto) deve ser determinado por referência ao momento da ocorrência do 
respectivo facto tributário, ou seja, por aplicação ao montante da despesa da taxa do imposto vigente 
no momento em que esta é suportada.

52.ª Por conseguinte, perante o preenchimento da hipótese de incidência da referida norma (a realiza-
ção da respectiva despesa), constitui -se, de imediato e plenamente, a correspondente obrigação de imposto 
(ainda que o cumprimento dessa obrigação de pagamento do imposto devido por tributação autónoma 
seja diferido para momento posterior, coincidindo com o momento de pagamento do imposto apurado 
nos termos do regime geral de tributação em sede de IRC, nos termos do artigo 96.º do Código do IRC).

53.ª O que significa, em suma, que, contrariamente ao entendimento sufragado pelo Tribunal a quo 
na Sentença ora recorrida, o facto constitutivo da obrigação de imposto prevista no n.º 3 do artigo 81.º 
do Código do IRC constitui um facto tributário simples, assumindo o tributo em causa, desse modo, a 
natureza de imposto de obrigação única.

54.ª Por este motivo, e sem necessidade de ulteriores desenvolvimentos, conclui -se que a Sentença 
recorrida assentou em erro sobre os respectivos pressupostos de direito, determinativo da necessidade 
da sua anulação  - por erro de julgamento  -, o que desde já se peticiona.

55.ª Perante a identificada estrutura  - de facto simples e de verificação instantânea  - do facto 
tributário constitutivo das obrigações de tributação autónoma em sede de IRC, importa indagar, de se-
guida, se a retroacção dos efeitos, a 1 de Janeiro de 2008, da redacção do artigo 81º do Código do IRC, 
introduzida pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, assume, ou não, um carácter retroactivo proscrito 
pelo n.º 3 do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa.

56ª Ora, conforme verificado, as obrigações de imposto decorrentes do preenchimento da hipó-
tese de incidência recortada pelo n.º 3 do artigo 81.º do Código do IRC, constituem -se, plenamente, 
no momento da ocorrência do respectivo facto tributário, ou seja, no momento da realização de cada 
despesa individualmente sujeita a tributação.

57ª Deste modo, todas as despesas realizadas pelos sujeitos passivos de IRC até ao dia 5 de De-
zembro de 2008  - exclusive  -, preenchendo, individualmente, a hipótese de incidência do artigo 81.º 
do Código do IRC (na redacção em vigor à data), deram origem, ope legis, à constituição das corres-
pondentes obrigações de imposto.

58.ª Conclui, assim, a RECORRENTE, que todas as despesas de representação (cf. nºs 3 e 7 do 
artigo 81.º do Código do IRC) suportadas até ao dia 5 de Dezembro de 2008, inclusive, devem ser 
tributadas à taxa em vigor no momento da sua realização, ou seja, à taxa de 5% (cf. artigo 81º, n.º 3, do 
Código do IRC, na redacção anterior à entrada em vigor da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro).

59ª Por paridade de razões, todos os encargos suportados, entre o dia 1 de Janeiro e o dia 5 de 
Dezembro de 2008, com veículos ligeiros de passageiros ou mistos, bem como com motos ou moto-
ciclos (cf. n.ºs 3 e 5 do artigo 81.º do Código do IRC), independentemente das emissões de CO2 das 
respectivas viaturas, devem, igualmente, ser tributados à taxa de 5% (cf. artigo 81.º, n.º 3, do Código 
do IRC, na redacção anterior à entrada em vigor da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro).

60.ª. Neste contexto, a aplicação da nova redacção do artigo 81º do Código do IRC desde o dia 1 de 
Janeiro de 2008 vem regular  - através da aplicação de uma taxa de imposto superior  - factos tributários 
já plenamente verificados, e obrigações de imposto já constituídas, ao abrigo da denominada  - para 
efeitos de aplicação da lei fiscal no tempo  - lei antiga.

61. Por outras palavras: o n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, estendeu a 
competência aplicativa da nova redacção do artigo 81.º do Código do IRC a factos tributários (a reali-
zação de despesas) verificados em momento anterior ao dia 6 de Dezembro de 2008 (data da entrada 
em vigor da Lei n.º 64/ 2008, de 5 de Dezembro).

62.ª Perante o que fica exposto, a conclusão assevera -se evidente: “tem de afirmar -se que uma 
norma é retroactiva quando ela se refere na sua previsão a factos contidos anteriormente à sua entrada 
em vigor” (cf. ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, 1, Lisboa, pp. 196 -197).

63.ª Com efeito, da conjugação entre o disposto no n.º 3 do artigo 103º da Constituição da República 
Portuguesa e o n.º 1 do artigo 12º da Lei Geral Tributária, resulta que a regra da não retroactividade 
dos impostos implica que o complexo de pressupostos de cuja conjugação resulta o nascimento da 
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obrigação de imposto, assim como os elementos dessa mesma obrigação, sejam regulados pela lei em 
vigor à data da ocorrência do respectivo facto tributário.

64.ª Neste preciso sentido, “o momento relevante para a determinação do carácter retroactivo 
da norma fiscal, à luz da regra constitucional é o da verificação do facto tributário, sendo retroactiva 
aquela que atinja esse facto retrospectivamente ao momento da sua entrada em vigor” (cl. BACELAR 
GOUVEIA, A Proibição da Retroactividade da Norma Fiscal, in Problemas Fundamentais do Direito 
Tributário, Vislis Editores, p. 77).

65.ª Ora, atendendo à estrutura do facto tributário recortado pelo n.º 3 do artigo 81.º do Código do 
IRC, permite -se seguramente fixar a conclusão segundo a qual a retroacção, a 1 de Janeiro de 2008, da 
nova redacção conferida àquela norma legal, configura um caso típico de retroactividade intermédia: 
“É disso exemplo uma alteração da lei relativa a taxas de um imposto entrada em vigor quando os 
factos geradores já ocorreram mas cuja liquidação e cobrança ainda não se processou” (cf FREITAS 
PEREIRA, Fiscalidade, Almedina, p. 197).

66ª Um outro exemplo desta retroactividade intermédia, equivalente ao caso concreto de que se 
cura no presente recurso, será o referido por ALBERTO XAVIER: “Exemplo: a abertura da herança 
 - facto que dá origem ao nascimento da obrigação de imposto sucessório  - ocorreu à sombra da lei antiga; 
mas o processo tributário gracioso prolongou -se no tempo e invadiu a esfera temporal da lei nova que 
prevê uma taxa mais elevada de imposto sucessório. O acto tributário a praticar pela Administração 
fiscal deve aplicar a taxa actualmente em vigor? Não, (...) porque o que é relevante para «fixar» a norma 
temporalmente aplicável é o momento em que ocorreu o facto tributário e não aquele em que a norma 
é concretamente aplicada” (cf. Manual de Direito Fiscal, I, Lisboa, pp. 197 - 198).

67ª Por conseguinte, “em consonância com a natureza meramente declarativa do acto de liqui-
dação de imposto, cuja obrigação nasce no momento da ocorrência dos respectivos factos geradores, 
(…) devei( -se) concluir, face ao disposto na primeira parte [do artigo 12.º do Código Civil], que as 
normas relativas à incidência, taxas e benefícios fiscais só podem aplicar -se a factos ocorridos após a 
sua entrada em vigor” (cf. FREITAS PEREIRA, Fiscalidade, Almedina, p. 197).

68.ª De resto, o n.º 1 do artigo 12.º da Lei Geral Tributária dispõe, de modo inequívoco, que 
“as normas tributárias aplicam -se aos factos posteriores à sua entrada em vigor” (o sublinhado é da 
RECORRENTE).

69.ª Neste contexto, a retroacção dos efeitos, a 1 de Janeiro de 2008, da nova redacção do arti-
go 81º do Código de IRC introduzida pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, implica um acréscimo 
das prestações de imposto relativas a obrigações já constituídas por ocorrência dos respectivos factos 
tributários no domínio da lei antiga, pelo que tem carácter retroactivo, sendo, como tal, inconstitucional, 
por violação do n.º 3 do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa.

70ª Com efeito, “em face da proibição constitucional de impostos que tenham natureza retroactiva 
(n.º 3 do artigo 103º da Constituição, na redacção que lhe foi introduzida pela revisão constitucional 
de 1997) uma lei fiscal que o estabeleça é inconstitucional” (cf. FREITAS PEREIRA, Fiscalidade, 
Almedina, pp. 138 -139).

71ª Do mesmo modo, “A desconformidade dos actos normativos com o parâmetro constitucional 
dá origem ao vício de inconstitucionalidade” (cf. J.J. COMES CANOTILHO, Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição, 3ª. Edição, Almedina, p. 888).

72ª Por este motivo, a Sentença ora recorrida  - ao entender estar perante um caso de retroactivi-
dade fraca ou mínima  - assentou em erro sobre os respectivos pressupostos de direito, determinativo 
da necessidade da sua anulação, o que, desde já, se peticiona.

73ª Por último, no Acórdão n.º 18/2011 do Tribunal Constitucional, convocado pelo Tribunal a 
quo como ultima ratio da improcedência do pedido formulado pela ora RECORRENTE, foi entendido 
(acompanhando a jurisprudência do Acórdão n.º 399/2010 do mesmo Tribunal, que versou sobre o 
agravamento retroactivo das taxas de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares — IRS) 
que, “em situação similar à dos presentes autos, [o Tribunal] não declarou a inconstitucionalidade de 
normas fiscais que produziram um agravamento da posição fiscal dos contribuintes em relação a factos 
tributários que não ocorreram totalmente no domínio da lei antiga e continuam a formar -se, ainda no 
decurso do mesmo ano fiscal, na vigência da nova lei, situação que se considerou ser correspondente 
à de retroactividade inautêntica, não coberta pela regra do artigo 103.”, n.º 3”.

74ª Ora, tal aresto assentou no pressuposto  - aí não sindicado  -, de que a tributação autónoma 
recortada pelo artigo 81º do Código do IRC assume a natureza de imposto periódico ou de formação 
sucessiva, à semelhança do que se verifica no âmbito do regime geral do IRC (e, de igual modo, no 
domínio do regime regra do IRS, ali analisado), tendo sustentando a sua pronúncia, por esse motivo, 
somente, na apreciação da (ir)relevância constitucional da denominada retroactividade fraca, mínima 
ou imprópria (que se distingue das restantes por o facto tributário, em si mesmo considerado, não ter 
ocorrido, integralmente, no âmbito da vigência da lei antiga, ou seja, por o facto tributário  - sendo 
necessariamente complexo  - ter iniciado a sua formação ao abrigo da lei antiga e terminado  - ocorrido 
 - já ao abrigo da vigência da lei nova).
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75ª Todavia, conforme demonstrado pela RECORRENTE nos pontos antecedentes, tal pressuposto 
não se verifica no caso concreto, antes sendo objectivamente infirmado pela estrutura da tributação 
autónoma consagrada no artigo 81.º do Código do IRC, de cujo âmbito decorre, ipso iure, um facto 
tributário simples e deformação instantânea.

76.ª Por este motivo, impunha -se ao Tribunal Constitucional  - bem como ao Tribunal a quo  - sindicar 
o âmbito proscritivo da retroactividade da lei fiscal que decorre do n.º 3 do artigo 103.º da Constituição 
da República Portuguesa, não por referência à retroactividade mínima ou inautêntica, mas, antes, por 
referência à retroactividade intermédia que, comprovadamente, subsiste na presente situação.

77.ª E, neste domínio, limita -se a RECORRENTE notar que a retroactividade intermédia equivale, 
para efeitos de proscrição constitucional, à denominada retroactividade máxima ou autêntica (neste 
sentido, cf. SALDANHA SANCHES, A Segurança Jurídica no Estado Social de Direito, Conceitos 
Indeterminados, Analogia e Retroactividade no Direito Tributário, in Cadernos de CTF, n.º 140, Lisboa, 
1995, pp. 330 e ss.).

78.ª Com efeito, “As duas primeiras categorias de retroactividade [a máxima e a intermédia] não 
suscitam dúvidas de maior: aparecendo o respectivo facto tributário no passado, mesmo que havendo 
efeitos não totalmente esgotados, não se pode titubear acerca da respectiva proscrição constitucional” 
(cf. BACELAR GOUVEIA, A Proibição da Retroactividade da Norma Fiscal, in Problemas Funda-
mentais do Direito Tributário, Vislis Editores, p. 61).

79.ª De resto, e neste preciso sentido, reconhecera já o Tribunal Constitucional que a aplicação 
retroactiva de uma lei fiscal a factos tributários de carácter instantâneo verificados em momento ante-
rior ao da sua entrada em vigor — como sucede no caso concreto  -, concretiza uma violação directa do 
disposto no n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa, sendo, consequentemente, 
inconstitucional, já que, “Como, a propósito, salienta Jorge Bacelar Gouveia (“A irretroactividade 
da norma fiscal na Constituição Portuguesa”, in Estudos de Direito Público, Vol. I, Principia, 2000, 
p, 257 -301, p. 278), “a chave da determinação da retroactividade reside [...] na localização do nascimento 
do imposto, que é o da formação do facto tributário  - não de qualquer outro momento posterior, como 
o do acto de liquidação” (cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 81/2005, proferido no âmbito do 
processo 447/04, e, ainda, reiterando o entendimento ali defendido, Acórdão n.º 138/05, proferido no 
âmbito do processo n.º 886/04).

80.ª Por último, sustentando a conclusão divisada pela RECORRENTE, veja -se a declaração de 
voto do Conselheiro Vítor Gomes, em anexo ao referido Acórdão n.º 18/2011, nos termos da qual, 
pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 5º da Lei n.º 64/2008, de 5 de 
Dezembro, se nota que “O facto gerador de imposto em IRC determina -se por relação ao fim do período 
de tributação (n.º 9 do artigo 8º do CIRC), mas a tributação autónoma agora em causa não comunga 
desse pressuposto, porque não atinge o rendimento (artigo 1º do CIRC) mas a despesa enquanto tal”.

81.ª Significa o anterior, em suma, que o juízo de conformidade constitucional convocado pelo 
Tribunal a quo com vista a sustentar a improcedência do pedido formulado pela RECORRENTE assen-
tou em erro sobre os respectivos pressupostos de direito, susceptível, sem mais, de inquinar a validade 
daquele entendimento e, de igual modo, a sua aplicabilidade ao caso vertente.

82.ª Pelo que fica exposto, e sem necessidade de ulteriores desenvolvimentos, impõe -se anular a 
Sentença de que presentemente se recorre, o que se peticiona.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Está em causa a aplicação que foi efectuada do disposto no art. 5º da Lei n.º 64/2008, de 5 -XII, 

que, alterando o art. 81º do C. do I.R.C., determinou o agravamento a taxa de 5% para 10%, sobre des-
pesas de representação e encargos com viaturas ligeiras, pata produzir efeitos a partir de 1/1/2008.

Recentemente o Tribunal Constitucional, pelo referido acórdão n.º 18/11, pronunciou -se no sentido 
da não inconstitucionalidade da referida norma na aplicação que foi efectuada.

Contudo, o S.T.A. veio a julgar a mesma inconstitucional pelo ac. proferido a 6 -7 -2011 no proc. 
0281/11, apenas entendendo que o mesmo pode ainda ser aplicado aos casos futuros.

Cabe aos tribunais tomar posição sobre tal divergência.
Para já, apenas parece ser de acrescentar que o argumento da Fazenda Pública em abono da não 

inconstitucionalidade face ao art. 8º n.º 9 do C. do I.R.C., segundo o qual “o facto gerador do imposto 
considera -se verificado no último dia do período de tributação “, tem natureza formal, parecendo não 
ser determinante.

Importante é saber -se qual o critério material para o agravamento de tal forma de tributação au-
tónoma a que se procedeu.

Havendo que reconhecer ser a mesma relativa a factos gerados em grande parte ao longo do ano, 
e colhendo -se no referido diploma apenas a referência de que se insere entre várias “medidas anticí-
clicas” que foram então adoptadas, parece que tal materialidade dificilmente seria atingida desde o dia 
seguinte, 6 -XII e até ao fim desse ano.
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Assim, num tal critério a aplicação no tempo com efeitos retroactivos a 1 -1 -2008, parece não ser 
de aceitar num quadro constitucional como é o do art. 103º n.º 3 da CRP., em que foi consagrado um 
amplo princípio de não retroactividade de impostos.

Nestes termos, parece que nada obstando ao conhecimento do recurso, o mesmo parece ser de 
proceder, sem prejuízo da melhor decisão sobre o assunto que tenha ainda de ser proferida pelo Tribunal 
Constitucional, no caso de vir a ser declarada a inconstitucionalidade da norma inicialmente referida.»

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:

a) A impugnante procedeu à autoliquidação de IRC do exercício de 2008, com base na apresen-
tação da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, em 27.05.09, na qual indicou o montante 
de €24.215,93 referente a tributação autónoma, em resultado da aplicação da taxa de 5% aos encargos 
incorridos naquele ano e até ao dia 30.11.2008 e da taxa de 10% aos restantes encargos verificados 
durante o mês de Dezembro  -cfr. extractos das contas relativas a despesas de representação e despesas 
relativas a viaturas ligeiras, de fls. 54 a 601, D.P. de fls. 602 a 608 e quadros resumo de fls. 609 e 610, 
dos autos e “Print Informático” de fls. 304, do P.A apenso

b) Em razão da alteração legal introduzida pela Lei n.º 64/2008, de 5.12, foi efectuada uma liqui-
dação adicional de imposto por efeito da tributação autónoma referida supra, em resultado da aplicação 
aos encargos suportados pelo s.p. da taxa de 10% - cfr “Demonstração de Liquidação de IRC” de fls. 611, 
dos autos e “Print Informático” de fls. 305, do P.A. apenso.

c) O acto tributário referido supra foi objecto de reclamação graciosa, com fundamento na não 
consideração do valor constante da declaração de rendimentos e da aplicação indevida da taxa de 10%, 
sobre os encargos com viaturas ligeiras e despesas de representação, a qual, após exercício do direito de 
audição relativa a anterior projecto de decisão, foi indeferida quanto à tributação daqueles encargos, por 
despacho de 19.03.2010, emitido pela D.J. Adm., cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, devidamente 
notificada ao interessado  - cfr fls. 42 a 52, petição de fls. 613 a 638, oficio e projecto de fls. 639 a 647, 
requerimento de fls. 650 a 657, dos autos e fls. 1 e segs, do Proc Recl. Graciosa apenso.

6 - A questão objecto do presente recurso consiste em saber se a nova redacção dada ao artº 81º nº3 
a) do CIRC, alterado pelo artigo 5º da Lei 64/2008 de 5/12, na parte em que faz retroagir a 1/1/2008 a 
aplicação do agravamento da taxa de 5% para 10%,, sobre as despesas de representação e encargos com 
viaturas ligeiras de passageiros, viola ou não a Constituição da República, nomeadamente o princípio 
da não retroactividade da lei fiscal consagrado no artº 103º nº3 da CRP e 12º, ns. 1 e 2 da Lei Geral 
Tributária.

A decisão recorrida considerou que o regime das tributações autónomas, tal como vertido no 
artigo 81º do Código do IRC, é enformado por um facto tributário complexo e duradouro ou de for-
mação sucessiva e que não obstante a tributação autónoma incidir sobre a despesa, tal tributação não 
descaracteriza a natureza jurídica daquele imposto e a circunstância do facto tributário se reportar ao 
último dia do período de tributação.

Para depois concluir que, constituindo aquele facto tributário complexo o facto referente para a 
aferição da aplicação da lei fiscal no tempo, a retroacção dos efeitos, a 1 de Janeiro de 2008  - pres-
crita pelo n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro  -, da nova redacção conferida ao 
artigo 81º do Código de IRC, consubstanciaria, somente, uma retroactividade fraca, mínima ou de 3.º 
grau, admitida pelo n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa.

Finalmente invoca, em abono da sua tese, o juízo de conformidade constitucional da referida norma, 
sufragado pelo Tribunal Constitucional, no seu Acórdão n.º 18/2011 de 12 de Janeiro de 2011.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando em síntese que sendo intenção do le-
gislador reportar os efeitos da redacção do n.º 3 do artigo 81º do Código do IRC a uma data anterior 
à da sua publicação e início de vigência e portanto a factos tributários passados, esta é uma norma 
retroactiva, sendo manifesta a sua desconformidade como disposto no n.º 3 do artigo 103.º da Consti-
tuição da República.

A nosso ver assiste -lhe razão.
Vejamos, pois.
6.1
Dispunha o artigo 81.º do CIRC, sob a epígrafe «Taxas de tributação autónoma», na redacção 

dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, posteriormente alterada pela Lei n.º 67 -A/2007, de 
31 de Dezembro, o seguinte:

1  - As despesas não documentadas são tributadas autonomamente, à taxa de 50 %, sem prejuízo 
da sua não consideração como custo nos termos do artigo 23.º

2  - A taxa referida no número anterior é elevada para 70% nos casos em que tais despesas sejam 
efectuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que não exerçam, a título principal, 
actividades de natureza comercial, industrial ou agrícola.
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3  - São tributados autonomamente, à taxa de 5% os encargos dedutíveis relativos a despesas de 
representação e os relacionados com viaturas ligeiras ou mistas, motos ou motociclos, efectuados ou 
suportados por sujeitos passivos não isentos subjectivamente e que exerçam, a título principal, activi-
dade de natureza comercial, industrial ou agrícola.

4  - São tributados autonomamente, à taxa de 15 %, os encargos dedutíveis respeitantes a viaturas 
ligeiras de passageiros ou mistas cujo custo de aquisição seja superior a € 40 000, quando suportados 
pelos sujeitos passivos mencionados no número anterior que apresentem prejuízos fiscais nos dois 
exercícios anteriores àquele a que os referidos encargos digam respeito. (…)

Na sequência da alteração da redacção introduzida pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, que está 
em causa nos presentes autos, os n.ºs 3 e 4 do mesmo preceito passaram a dispor do seguinte modo:

3  - São tributados autonomamente, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia 
eléctrica:

a) À taxa de 10 %, os encargos dedutíveis relativos a despesas de representação e os relacionados 
com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos ou motociclos, efectuados ou suportados por 
sujeitos passivos não isentos subjectivamente e que exerçam, a título principal, actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola;

b) À taxa de 5 %, os encargos dedutíveis, suportados pelos sujeitos passivos mencionados no 
número anterior, respeitantes a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujos níveis homologados 
de emissão de CO2 sejam inferiores a 120 g/km, no caso de serem movidos a gasolina, e inferiores 
a 90 g/km, no caso de serem movidos a gasóleo, desde que, em ambos os casos, tenha sido emitido 
certificado de conformidade.

4  - São tributados autonomamente, à taxa de 20 %, os encargos dedutíveis, suportados pelos sujeitos 
passivos mencionados no número anterior, respeitantes a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujo 
custo de aquisição seja superior a € 40 000, quando os sujeitos passivos apresentem prejuízos fiscais 
nos dois exercícios anteriores àquele a que os referidos encargos digam respeito.

A referida Lei entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, conforme prevê o seu arti-
go 6º, mas o respectivo artº 5 determinou que as alterações introduzidas ao referido artº 81º do CIRC 
produzissem efeitos desde 1 de Janeiro de 2008.

Assim a Lei n.º 64/2008, através da nova redacção dada à alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do CIRC, 
operou um agravamento da taxa de tributação aplicável aos encargos mencionados no anterior n.º 3 
dessa disposição, sendo que, por virtude da retroacção dos efeitos da lei a 1 de Janeiro, tal agravamento 
passou a ser aplicável aos encargos já suportados pelos contribuintes no decurso daquele ano de 2008, 
mesmo se anteriores à data de entrada em vigor da referida lei.

Chamado a pronunciar -se sobre a constitucionalidade de tal norma por eventual violação do 
princípio da não retroactividade da lei fiscal, consagrado no artº 103º,º 3 da Constituição da República, 
o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 18/2011 de 12/01/2011 (processo n.º 204/2010) julgou que 
não se verificava a invocada inconstitucionalidade material por estarem em causa normas fiscais que 
produziram um agravamento da posição fiscal dos contribuintes em relação a factos tributários que não 
ocorreram totalmente no domínio da lei antiga e continuam a formar -se, ainda no decurso do mesmo 
ano fiscal, na vigência da nova lei, situação que se considerou ser correspondente à de retroactividade 
inautêntica, não coberta pela regra do artigo 103.º, n.º 3.

Considerou o Tribunal Constitucional, com base na doutrina do Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 399/2010, de 27 de Outubro de 2010, que julgou inteiramente transponível para o caso em análise, 
que «o legislador da revisão constitucional de 1997, que introduziu a actual redacção do artigo 103.º, 
n.º 3, apenas pretendeu consagrar a proibição da retroactividade autêntica, ou própria, da lei fiscal, 
abrangendo apenas os casos em que o facto tributário que a lei nova pretende regular já tenha produ-
zido todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga, excluindo do seu âmbito aplicativo as situações de 
retrospectividade ou de retroactividade imprópria, ou seja, aquelas situações em que a lei é aplicada a 
factos passados mas cujos efeitos ainda perduram no presente», enquadrando assim a questão colocada 
como de mera retrospectividade ou retroactividade inautêntica.

Esta argumentação, salvo o devido respeito, não nos convence.
Com efeito o Acórdão 18/11 julgou inteiramente transponível para a análise da questão decidenda 

a doutrina do Acórdão 399/2010 do Tribunal Constitucional, o qual se pronunciou sobre a inconstitu-
cionalidade da norma constante do n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 1º da Lei n.º 11/2010, de 15 de Junho, quando conjugada com o disposto nos artigos 2.º e 
3.º da mesma Lei e, também, do mesmo n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi 
dada pelo artigo 1º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho, quando conjugada com o disposto no n.º 1 
do artigo 20º da mesma Lei, normas essas referentes à criação de um escalão adicional de tributação 
em sede de IRS, com taxa de 45%, e ao aumento do valor das taxas de todos os escalões de IRS.

Trata -se, no entanto, de situação bem diversa da que é objecto dos presentes autos.
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Assim enquanto que as despesas sobre as quais incide a tributação autónoma constituem factos 
tributários instantâneos ou de obrigação única, as normas objecto de análise no Ac. 399/10 eram relativas 
a um imposto periódico (alteração de escalões de IRS) com factos tributários de formação sucessiva.

Isso mesmo foi devidamente sublinhado no voto de vencido do Consº Vítor Gomes, exarado no 
referido acórdão 18/11.

Como ali se disse «embora formalmente inserida no CIRC e o montante que permita arrecadar 
seja liquidado no seu âmbito e a título de IRC, a norma em causa respeita a uma imposição fiscal que 
é materialmente distinta da tributação nesta cédula, pelo que não podem ser invocados argumentos 
semelhantes àqueles que naquele segundo acórdão foram mobilizados no sentido de não se configurar 
um caso de retroactividade proibida pelo n.º 3 do artigo 103.º da Constituição. Com efeito, estamos 
perante uma tributação autónoma, como diz a própria letra do preceito. E isso faz toda a diferença.(1) 
Não se trata de tributar um rendimento no fim do período tributário, mas determinado tipo de despesas 
em si mesmas, pelas compreensíveis razões de política fiscal que o acórdão aponta. A manifestação de 
riqueza sobre que vai incidir essa parcela da tributação (o facto revelador de capacidade tributária que 
se pretende alcançar) é a simples realização dessa despesa, num determinado momento. Cada despesa 
é, para este efeito, um facto tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter 
rendimento tributável em IRC no fim do período. Deste modo, o agravamento da taxa vai agravar a 
situação do sujeito passivo num momento em que o facto gerador é coisa do passado (as despesas de 
representação foram pagas ao seu beneficiários, os encargos com viaturas ligeiras foram suportados 
ou contraídos, etc.). É certo que esta parcela de imposto só vem a ser liquidada num momento posterior 
e conjuntamente com o IRC. Porém, a determinação do valor global da matéria colectável sujeita à 
incidência das taxas de tributação autónoma no fim do período tributário é o mero somatório das di-
versas despesas dessa natureza, a que se aplica a taxa agora agravada. Essa operação de apuramento 
do montante tributável a este título não espelha um facto tributário de formação sucessiva, mas a mera 
agregação dos valores sobre que incide a alíquota do imposto. …»

Neste sentido se pronuncia também Rui Duarte Morais, nos seus Apontamentos ao IRC, pag. 202, 
sublinhando que as tributações autónomas incidem sobre certas despesas dos sujeitos passivos, as quais 
são havidas como constituindo factos tributários.

E do mesmo modo afirma Paula Rosado Pereira(2) que na tributação autónoma não existe um facto 
tributário de formação sucessiva  - que apenas está completo no fim do período de tributação, como 
ocorre nos impostos periódicos  -, mas sim um facto tributário de formação instantânea.

Assim, conclui aquela autora, a aplicação de um agravamento da taxa de tributação autónoma, rela-
tivamente a encargos incorridos previamente à entrada em vigor da nova lei que prevê tal agravamento, 
corresponde a uma aplicação de lei nova a um facto tributário inteiramente ocorrido no passado.

Este é, também, o nosso entendimento.
Propendemos, pois, para acolher a posição sufragada no recente acórdão n.º 0281/11 deste Supremo 

Tribunal Administrativo (2ª Secção), de 6 -7 -2011, que entendeu que a nova taxa de 10%, resultante 
do artº 5º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, apenas devia ser aplicada aos actos de despesa pos-
teriores à alteração legislativa que estipulou o agravamento (de 5% para 10%), sob pena de violar o 
princípio da não retroactividade fiscal consagrado na Constituição (retroactividade autêntica/própria, 
cfr. artº 103º nº3 da CRP).

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o sobre tal matéria se disse no referido aresto:

«…. a situação dos autos não é idêntica à tratada no Acórdão 399/2010 do Tribunal Constitucional, 
tal como se escreveu Acórdão 18/11, de 12 de Janeiro de 2011, do Tribunal Constitucional, proferido 
no Processo n.º 204/2010.

É que, no caso dos presentes autos não está em causa imposto sobre o rendimento (como sucedia 
no citado acórdão 399/2010), mas sim tributação autónoma sobre a despesa. (…….) Deste modo, o 
facto revelador de capacidade tributária que se pretende alcançar é a simples realização dessa despesa, 
num determinado momento. Cada despesa é, para este efeito, um facto tributário autónomo, a que o 
contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em IRC no fim do período, sendo 
irrelevante que esta parcela de imposto só venha a ser liquidada num momento posterior e conjuntamente 
com o IRC. Sendo assim a taxa a aplicar a cada despesa é a que vigorar à data da sua realização, uma 
vez que o facto tributário se verifica no momento em que se incorre nas despesas sujeitas a tributação 
autónoma. Em resumo e concluindo como no voto de vencido acima referido, “O facto gerador de 
imposto em IRC determina -se por relação ao fim do período de tributação (n.º 9 do artigo 8.º do CIRC), 
mas a tributação autónoma agora em causa não comunga desse pressuposto, porque não atinge o 
rendimento (artigo 1.º do CIRC) mas a despesa enquanto tal”.

 Por isso, as novas taxas introduzidas pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, só são aplicáveis às 
despesas realizadas após a sua entrada em vigor, uma vez que não estamos perante rendimento repor-
tado a determinado período e norma publicada nessa fase final do período de tributação, à semelhança 
do decidido relativamente ao n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada pelo 
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artigo 1º da Lei n.º 11/2010, de 15 de Junho, quando conjugada com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da 
mesma Lei e, também, do mesmo n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 1º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho, quando conjugada com o disposto no n.º 1 do 
artigo 20º da mesma Lei. (Acórdão 399/2010)».

De tudo o exposto forçoso é concluir que, no caso presente, estamos perante retroactividade 
autêntica ou própria da lei fiscal, proibida pelo n.º 3 do artº 103º da CRP, na medida em que a apli-
cação das novas taxas de tributação autónoma a despesas realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2008 
representa uma aplicação da lei nova a factos tributários integralmente ocorridos antes da sua entrada 
em vigor.

O recurso, merece, por isso provimento.
7. Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e julgar procedente 
a impugnação judicial, com a consequente anulação da liquidação no respeitante à tributação autónoma 
em causa.

Custas pela recorrida Fazenda Pública apenas em 1ª instância.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) (Sublinhado nosso.)
(2) (O Princípio da não retroactividade da lei fiscal no campo da tributação autónoma de encargos, in Revista de Finanças 

Públicas e Direito Fiscal, ano IV, n.º 2, pag. 220.) 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Impugnação. IVA. Declaração de falência. Recurso Jurisdicional conclusões.

Sumário:

 I — Declarada a falência de uma sociedade comercial, ela entra em liquidação mas man-
tém a sua personalidade jurídica até partilha do produto dos seus bens, mantendo-
-se vinculada a determinadas obrigações fiscais e, ao cumprimento atempado de 
obrigações declarativas, nomeadamente as decorrentes de negócios de execução 
duradoura iniciados antes da declaração de falência e bem assim as decorrentes 
da venda dos seus próprios bens (v.g. artigo 145.º, n.º 1, alínea b), e artigo 179.º, 
n.º 1, do CPEREF) ou da aquisição de bens e serviços que o liquidatário decida 
manter ao abrigo, por exemplo, do n.º 2 do artigo 163.º do CPEREF.

 II — Nada obsta, pois, a que, mesmo em processo de liquidação da massa falida, a 
sociedade continue a ter de cumprir determinadas obrigações declarativas em sede 
de IVA e que consequentemente, a Administração Tributária proceda às inerentes 
acções de fiscalização, como nada impede que se possa proceder ao apuramento 
de imposto a entregar aos cofres do Estado.

 III — São as conclusões que fixam o objecto do recurso. As conclusões devem ser uma 
síntese das razões porque se pede a alteração ou anulação da decisão recorrida, 
devendo indicar -se, se o recurso tiver por fundamento exclusivo matéria de direito, 
as normas jurídicas que o recorrente entende terem sido violadas pela decisão 
recorrida e o sentido com que, no entender do recorrente, as normas que consti-
tuem fundamento jurídico deviam ter sido interpretada e aplicadas (artº 685º -A, 
n.º 2, als. a) e b) do Código de Processo Civil e 690º, n.º 2, als. a) e b) do mesmo 
diploma legal na redacção anterior, aplicáveis ex vi artº 2º, alínea e) do Código 
de Procedimento e Processo Tributário).

Processo n.º 816/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Massa Falida de Fafal — Fábrica de Curtumes, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Vem a Fazenda Publica recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria de 14/01/2011, que concedeu parcial provimento à impugnação judicial 
que a sociedade Fafal  - Fábrica de Curtumes, S.A. (MASSA FALIDA) com os demais sinais dos autos, 
deduziu contra as liquidações oficiosas de IVA e juros compensatórios referentes aos exercícios de 
1995, 1996 e 1997, no montante global de 133.842,01 €.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:

«A) Na douta sentença recorrida foi sufragado o entendimento de que as liquidações impugnadas 
de IVA posteriores à declaração de falência (26/4/1995) teriam de ser anuladas, porquanto, após a de-
claração de falência, as contas da falida são aprovadas pelo juiz, não podendo a Administração Fiscal 
(AF) efectuar qualquer fiscalização às contas da liquidação.

B) Ora, a lei fiscal determina a indisponibilidade do crédito tributário, só podendo fixar -se condi-
ções para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade e da legalidade tributárias, 
prevalecendo esta disposição sobre qualquer legislação especial — artigo 30º/2 e 3 da LGT, na redacção 
dada pelo art. 123º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

C) Assim, a indisponibilidade dos créditos tributários impõe -se à própria AF e a todos os particulares 
e não pode ser afastada por vontade das partes ou de terceiros, sendo decorrência directa dos funda-
mentais princípios da legalidade e igualdade tributárias, os quais encontram guarida nos artigos 266º, 
13º, 103º e 104º, todos da CRP, sendo, assim, aplicáveis ao processo especial de insolvência.

D) Atendendo a esta particular natureza, os créditos fiscais são indisponíveis e submetidos aos 
princípios da legalidade e da igualdade tributária, atendendo às razões de superior interesse público.

E) Por conseguinte, face à violação das normas legais aplicáveis ao crédito fiscal, exigiam as 
circunstâncias que a sentença sob recurso tivesse julgado improcedente a impugnação deduzida, man-
tendo todas as liquidações impugnadas, por verificação da norma de incidência de IVA constituída 
pelo art. 4º/1 do CIVA.

F) Não o tendo feito, verifica -se erro de julgamento por deficiente interpretação e aplicação do 
artigo 30º, nºs 2 e 3 da LGT e dos artigos 13º, 103º, 104º e 266º, todos da CRP.

II – A Fafal – Fábrica de Curtumes, S.A. apresentou as suas contra alegações, concluindo nos 
termos seguintes:

1. A falência de uma empresa acarreta necessariamente o encerramento da sua escrita, pelo que 
os actos de liquidação da Massa Falida não são levados à escrita, mas sim aos autos de liquidação, os 
quais estão apensos ao processo de falência;

2. As contas da liquidação são elaboradas em forma de conta corrente (de acordo com o disposto 
no n.º 2, do art. 223º do CPEREF) e decididas a final pelo Juiz (de acordo com o disposto no n.º 2, do 
art. 222º do CPEREF) e, por esse motivo, a sociedade falida não tem obrigação de manter um sistema 
contabilístico organizado nos termos do disposto no Código do IRC, por tal ser inútil, para além de ilegal

3. E, paralelamente, não pode a Administração Fiscal efectuar qualquer fiscalização às ditas contas, 
designadamente por elas serem decididas por um Juiz,

4. Assim sendo, a Administração Fiscal só podia ter pretendido ver e fiscalizar as contas anteriores 
à declaração de falência da ora Recorrida, ou seja, as contas anteriores a 26/04/1995,

5. Razão pela qual se entende que a acção inspectiva, que vou à liquidação adicional impugnada, 
foi para além de ilegítima, ilegal;

6. Acresce que essa acção inspectiva foi justificada pela falta de cumprimento de obrigações 
fiscais, nomeadamente, a falta de entrega das declarações periódicas de IVA;

7. Acontece que, como ficou provado nos presentes autos, a ora Recorrida cessou a sua actividade 
para efeitos de IVA na Repartição de Finanças respectiva em 26/04/1995, pelo que a partir dessa data 
deixou de ter a obrigação de cumprir o preceituado na alínea c), do n.º 1, do art. 28º do CIVA,

8. Sendo que de acordo com as basilares regras de interpretação das normas jurídicas, designada-
mente das constantes no CPEREF, CSC e CIVA, a ora Recorrida já estava dispensada de apresentar as 
declarações periódicas de IVA desde o momento em que foi declarada falida (vide mui douta sentença 
de 14/05/2002 do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Leiria no processo de recurso de aplicação de 
coimas n.º 21/2001);

9. Pelo que se reitera a falta de justificação legal para a acção inspectiva e consequentes correc-
ções impugnadas;

10. Mas quando assim se não entenda, o que só por mera hipótese se concebe e concede, sempre 
ficou provado nos presentes autos que a ora Recorrida nunca recebeu qualquer aluguer ou outra re-
muneração da ITACO relativa aos contratos de locação referidos, designadamente qualquer quantia a 
título de IVA que devesse entregar aos Serviços Fiscais,

11. Não colhendo o argumento de que foi a ora Recorrida que renunciou aos alugueres e, portanto, 
deve ser ela a suportar o IVA correspondente;
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12. Acresce que a ora Recorrida é totalmente alheia ao facto de a ITACO ter unilateralmente lançado 
na sua escrita custos porventura inexistentes, e ter emitido notas de crédito referentes aos valores supos-
tamente em dívida, pelo que não pode ser responsabilizada por esses lançamentos na escrita da ITACO, 
pagando IVA de quantias que nunca recebeu, nem receberá e a cujo cálculo é absolutamente alheia;

13. Nestes termos, não ocorreu qualquer facto, nem a ora Recorrida procedeu nomeadamente a 
qualquer facturação, susceptível de conduzir ao nascimento de quaisquer obrigações tributárias que 
justificassem a liquidação adicional de IVA e juros compensatórios impugnados;

14. Pelo que, não está em causa qualquer crédito tributário, que tenha sido reduzido ou extinto 
pela declaração de falência da Recorrida, em detrimento dos princípios da legalidade e igualdade 
tributárias,

15. Mas uma inspecção e uma liquidação adicional de IVA e respectivos juros compensatórios 
ilegítima e ilegal;

16. Não tendo a douta sentença ora recorrida violado quaisquer normas legais, designadamente as 
do n.º 1 do artigo 4º do CIVA, dos nºs 2 e 3 do artigo 30º da LGT e dos artigos 13º, 103º, 104º e 266º da 
CRP, quando determinou a anulação das liquidações adicionais de IVA impugnadas relativas aos anos 
de 1995, 1996 e 1997 e respectivos juros compensatórios, com excepção do IVA devido pela emissão 
das facturas datadas de 31/01/1995, 28/02/1995, 31/03/1 995 e 30/04/1995.

III  - O Mº Pª não emitiu parecer.
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão em causa.
1. A impugnante foi submetida a uma acção de fiscalização referente aos exercícios de 1994 a 

1997, no âmbito da qual foi elaborado o relatório junto a fls. 66 do apenso cujo conteúdo se dá por 
reproduzido.

a. A fiscalização foi realizada em 1998.

2. Em resultado, procedeu -se à liquidação de IVA referente às rendas emergentes do contrato 
celebrado entre a Fafal e a Itaco, que abrangeu os períodos referentes aos anos de 1994 a 1997 (fls. 67 
e 68 do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).

3. Assim como foi liquidado IVA referente à facturação da Fafal à Itaco pelos serviços prestados com 
a exploração do sistema de tratamento de águas residuais (fls. 68 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

a. No âmbito do direito de audição, a impugnante reconheceu a existência de dívidas de IVA por 
operações feitas em data anterior à declaração de falência (síntese do exercício do direito de audição 
referido no relatório a fls. 71 do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido)

4. Foi apresentada reclamação graciosa nos termos que constam de fls. 2 do apenso cujo conteúdo 
se dá por reproduzido.

5. A reclamação graciosa foi indeferida na totalidade (fls. 120 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
6. A Fafal foi declarada falida por sentença transitada em julgado no dia 26/4/1995 (fls. 66 verso 

cujo conteúdo se dá por reproduzido)

a. Cessou actividade para efeitos de IVA em 26/4/1995 (fls. 66 verso cujo conteúdo se dá por 
reproduzido).

b. Não entregou a DP referente a Abril 1995 (idem)

7. Foi celebrado termo de transacção nos termos da qual a R. se comprometeu a devolver as má-
quinas e a A. renunciou aos alugueres pedidos (fls. 53 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

a. Homologada por sentença de 23/3/1998, registando -se que o A. foi autorizado nos termos do 
art.º 144 CPERFEF (fls. 56 cujo conteúdo se dá por reproduzido)

8. Entre a Fafal e a Itaco foi celebrado contrato de locação nos termos que constam de fls. 74 do 
apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido, referente a um conjunto de máquinas e equipamentos 
industriais.

a. O contrato foi celebrado em 17/3/1994 com início em 1 de Abril de 1994 (fls. 74 cujo conteúdo 
se dá por reproduzido).

b. E foram emitidas pela impugnante as facturas constantes de fls. 61 a 66 dos autos, referentes 
aos meses de 31/1/1995, 28/2/1995, 31/3/1995, 30/4/1995 e 31/5/1995.

9. Entre as mesmas entidades foi celebrado contrato de arrendamento no dia 17/11/1994, nos 
termos que constam de fls. 75 verso do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).

10. A impugnante intentou acção contra a Itaco nos termos que constam de fls. 40 e segs. cujo 
conteúdo se dá por reproduzido.
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a. Alegando, além do mais, que a R. nem pagou os alugueres devidos em 30/4/1994 nem nenhum 
posteriormente até hoje (art.º 10 da petição inicial). E conclui,

b. Pedindo a extinção dos contratos de locação, sendo a R. condenada a entregar à massa falida as 
máquinas e equipamentos constantes dos anexos 1 e 2 do contrato de locação e a pagar à A. os alugueres 
vencidos no montante de 216.000.000$ (fls. 41 cujo conteúdo se dá por reproduzido)

11. Na «Especificação» consta a alínea E) com a seguinte redacção: «A R. não pagou as rendas 
desde a investidura do A. como liquidatário no âmbito do processo de falência da Fafal, a qual teve 
lugar na sentença que declarou a falência, datada de 26/4/1995 (fls. 51 do apenso cujo conteúdo se dá 
por reproduzido).

VI. A questão que importa dirimir no presente recurso, consiste em saber se padece de erro de julga-
mento a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou que procedente a impugnação 
deduzida pela recorrida Fafal, relativamente às liquidações de IVA por operações realizadas em data 
posterior à sua declaração de falência, ocorrida por sentença transitada em julgado no dia 26/4/1995.

Considerou a decisão recorrida que após a declaração de falência as contas da falida são aprovadas 
pelo juiz, não podendo ser fiscalizadas pela Administração Fiscal e que, por outro lado, ficou provado 
que «a R. não pagou as rendas desde a investidura do A. como liquidatário no âmbito do processo de 
falência da Fafal, a qual teve lugar na sentença que declarou a falência, datada de 26/4/1995».

Contra o assim decidido se insurge a recorrente, alegando, em síntese, que «os créditos fiscais são 
indisponíveis e submetidos aos princípios da legalidade e da igualdade tributária, atendendo às razões de 
superior interesse público» e «por conseguinte, face à violação das normas legais aplicáveis ao crédito 
fiscal, exigiam as circunstâncias que a sentença sob recurso tivesse julgado improcedente a impugnação 
deduzida, mantendo todas as liquidações impugnadas, por verificação da norma de incidência de IVA 
constituída pelo art. 4º/1 do CIVA»..

Vejamos, pois, se lhe assiste razão.
6.1
Antes de mais cumpre referir que são as conclusões que fixam o objecto do recurso. As conclusões 

devem ser uma síntese das razões porque se pede a alteração ou anulação da decisão recorrida, devendo 
indicar -se, se o recurso tiver por fundamento exclusivo matéria de direito, como é o caso, as normas 
jurídicas que o recorrente entende terem sido violadas pela decisão recorrida e o sentido com que, no 
entender do recorrente, as normas que constituem fundamento jurídico deviam ter sido interpretada e 
aplicadas (artº 685º -A, n.º 2, als. a) e b) do Código de Processo Civil e 690º, n.º 2, als. a) e b) do mesmo 
diploma legal na redacção anterior, aplicáveis ex vi artº 2º, alínea e) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário)

No caso subjudice como se constata dos autos (fls. 221 e segs.) as conclusões são, além do mais, 
uma repetição ipsis verbis das alegações.

Ora, tanto quanto se apura daquela peça processual, a Fazenda Pública sustenta o pedido de 
revogação da sentença recorrida pela alegada violação do disposto nos 30º, nºs 2 e 3 da LGT e 13º, 
103º, 104º e 266º, todos da Constituição da República, com base na indisponibilidade dos créditos 
tributários, decorrente dos referidos normativos e dos princípios da legalidade e igualdade tributárias 
que «encontram guarida nos artigos 266º, 13º, 103º e 104º, todos da CRP, sendo, assim, aplicáveis ao 
processo especial de insolvência».

Pretende, com esta argumentação, atacar a decisão recorrida por ter entendido que após a de-
claração de falência de uma sociedade, as contas da falida são aprovadas pelo juiz, não devendo ser 
fiscalizadas pela AF.

Com efeito, embora a sentença não se alongue também em grandes considerações sobre esta ques-
tão, parece nela surpreender -se o entendimento de que AF só podia ter fiscalizado as contas anteriores 
a 26 -4 -1995, razão pela qual, deve ser considerada ilegal e ilegítima a acção inspectiva aos exercícios 
posteriores à declaração de falência.

A sentença recorrida parte do princípio de que, por força do regime especial decorrentes do CPE-
REF, nomeadamente os seus arts. 148º, 149º, 222º, e 223º, a sociedade declarada falida não está sujeita 
à satisfação de obrigações declarativas e tributárias em sede de IVA e de IRC.

Porém, salvo o devido respeito, discordamos deste entendimento.
Em primeiro lugar resulta do artº 30º da Lei Geral Tributária n.º 2 da Lei Geral Tributária na 

redacção da Lei n.º55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que o crédito tributário é indisponível, só podendo 
fixar -se condições para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade e da lega-
lidade tributária.

Ora a Lei n.º55 -A/2010, de 31 de Dezembro aditou um n.º 3 ao referido normativo, estabelecendo 
que o disposto no número 2 prevalece sobre qualquer legislação especial.

E acrescentou, por outro lado, no seu artigo 125.º uma disposição transitória no sentido de que «o 
disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LGT é aplicável, designadamente aos processos de insolvência que 
se encontrem pendentes e ainda não tenham sido objecto de homologação, sem prejuízo da prevalência 
dos privilégios creditórios dos trabalhadores previstos no Código do Trabalho sobre quaisquer outros
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Acresce sublinhar que a sociedade falida mantém a personalidade jurídica até ao encerramento 
da liquidação, podendo até, temporariamente, continuar a exercer a actividade social, como decorre 
dos arts. 146º, n.º 2, 152º, n.º 2, als. a) e b) e 160º, n.º 2 do CSC. (1)

Com efeito uma sociedade declarada falida entra em liquidação mas mantém a sua personalidade 
jurídica até partilha do produto dos seus bens, mantendo -se vinculada a determinadas obrigações fiscais e, 
ao cumprimento atempado de obrigações declarativas, nomeadamente as decorrentes de negócios de exe-
cução duradoura iniciados antes da declaração de falência e bem assim as decorrentes da venda dos seus 
próprios bens (2) (v.g. art.º 145.º, n.º 1, alínea b), e art.º 179.º, n.º 1, do CPEREF) ou da aquisição de bens 
e serviços que o liquidatário decida manter ao abrigo, por exemplo, do n.º 2 do artigo 163.º do CPEREF.

Nada obsta, pois, a que, mesmo em processo de liquidação da massa falida, a sociedade continue 
a ter de cumprir determinadas obrigações declarativas em sede de IVA e que consequentemente, a 
Administração Tributária proceda às inerentes acções de fiscalização, como nada impede que se possa 
proceder ao apuramento de imposto a entregar aos cofres do Estado.

Ponto é que se verifiquem os respectivos pressupostos legais, nomeadamente em sede de inci-
dência de IVA.

Ora, no caso, e no que concerne a este particular aspecto, a recorrente Fazenda Pública alega tão 
somente que “face à violação das normas legais aplicáveis ao crédito fiscal, exigiam as circunstâncias que 
a sentença sob recurso tivesse julgado improcedente a impugnação deduzida, mantendo todas as liqui-
dações impugnadas, por verificação da norma de incidência de IVA constituída pelo art. 4º/1 do CIVA”.

Nada mais se diz, nem nas conclusões, nem nas alegações de recurso.
E aqui voltamos à questão dos requisitos das conclusões de recurso.
É que a recorrente Fazenda Pública acaba por não cumprir o ónus que sobre ela impendia de, 

baseando -se o recurso sobre matéria de direito, indicar nas alegações, “o sentido com que, no entender 
do recorrente, as normas constituem fundamento jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e 
aplicadas” [art. 685º -A, n.º 2, alínea b), do CPC].

Limita -se a afirmar a verificação da norma de incidência de IVA constituída pelo art. 4º/1 do CIVA, 
sem referir a fundamentação factual e / ou jurídica em que baseia tal conclusão.

Porém não se pode olvidar que na sentença recorrida se deu como provado que a recorrida Fafal 
«cessou a actividade para efeitos de IVA em 26.04.1995» (ponto 6.a) do probatório) e que «A R. (ITACO) 
não pagou as rendas desde a investidura do A. como liquidatário no âmbito do processo de falência da 
Fafal, a qual teve lugar na sentença que declarou a falência, datada de 26/4/1995 (fls. 51 do apenso 
cujo conteúdo se dá por reproduzido)»  - ponto 11 do probatório – a fls. 194.

Esses factos, não controvertidos, são suficientes para pôr em causa a alegação de que se verifica 
incidência de IVA, alegação esta que se basta com a sua simples afirmação e aparece desarticulada de 
qualquer outra argumentação.

Com efeito, em sede de IVA, as rendas, enquanto contraprestações obtidas pela prestação de serviços 
contratada, constituem o valor tributável sobre que incide a taxa de IVA aplicável (cfr. art. 16º do CIVA)

Ora, como se refere no Acórdão da 2ª secção deste Supremo Tribunal Administrativo de 24.02.2011, 
recurso 790/10, in www.dgsi.pt a norma do art. 16º do CIVA, relativa embora ao “valor tributável”, 
pode configurar -se como uma verdadeira norma de incidência, pois que define o “valor de que se trata”, 
harmonizando -se assim perfeitamente com o disposto nos seus artigos 4º e 7º.

Daí que a sujeição, ao IVA, da “locação”, se concretize na prestação do gozo do bem locado e na 
respectiva contraprestação, a renda (mensal).

No caso, como vimos, não ficou comprovada a existência de tal contraprestação, sendo que as 
alegações da Fazenda Pública e as respectivas conclusões se revelam completamente ineficazes para, 
nesta parte, pôr em causa a decisão recorrida.

O recurso não merece, pois, provimento.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso. Custas pela recorrente Fazenda 
Pública.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) Cf. neste sentido, António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais, 3ª edição, pag. 524, Miguel Pupo Correia, 
Direito Comercial, 8ª edição, pag. 672, e Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 02.07.1996, in Col. Jurisprudência, 1996, 
II, pag. 157, e de 12.01.199, in Col. Jurisprudência, 1999, I, pag. 30.

(2) Ver, também neste sentido, Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 12.10.1994, recurso 17655 e de 
24.02.2011, recurso 1145/09, ambos in www.dgsi.pt). 
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 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

3.º grau de jurisdição. Matéria de direito. Matéria de facto.

Sumário:

 I — No presente processo, é possível o recurso ordinário para o STA em 3.º grau de 
jurisdição pois os embargos foram deduzidos em 29 de janeiro de 1997, (tendo 
sido, por despacho, de 8 de julho de 1997, convidada a embargante a apresentar 
em 10 dias nova petição, o que veio a fazer), ou seja antes da entrada em vigor 
do Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de novembro, que extinguiu, no contencioso 
tributário, o terceiro grau de jurisdição, e que de acordo com o disposto no 
artigo 120.º do ETAF apenas afectou os processos instaurados a partir da sua 
entrada em vigor, o que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex vi da Portaria 
n.º 398/97,de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central Administrativo iniciou 
o seu funcionamento e foi instalado.

 II — Mas, apesar disso, não pode a recorrente vir agora pretender que este Superior 
Tribunal reanalise matéria de facto, quando num processo em que intervém em 
terceiro grau de jurisdição a Secção de CT do STA apenas conhece matéria de 
direito (n.º 4 do artigo 21º do anterior ETAF). Sobre as limitações de conhecimento 
do STA vide o nosso ac.de 21/03/2012 no rec. 0112/12.

 III — Muito embora na última conclusão do seu recurso a recorrente faça referência 
à violação dos artºs 303 do CPT (então vigente) e artºs 817º e 818º do C. Civil 
entendemos que não suscita qualquer questão de interpretação ou aplicação destes 
normativos suscitando, a final, sempre a divergência com a matéria fixada ou que 
entende devia ter sido fixada para afirmar a pretensa violação destes preceitos.

  Assim sendo o recurso é de julgar improcedente.

Processo n.º 829/11 -30.
Recorrente: FICOR — Fábrica de Cutelarias, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
FICOR — FÁBRICA DE CUTELARIAS LDA., com os demais sinais dos autos, nos termos do 

art 319º do Código de Processo Tributário, em vigor à data, deduziu incidente de embargos de terceiro, 
em oposição à remoção de diversos equipamentos das suas instalações, levada a efeito pelos funcio-
nários da Repartição de Finanças de Caldas da Rainha e de agentes da GNR, no âmbito do processo 
executivo n.º 1350 -82/0603112.

Não se conformando com a sentença, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 
em 31 de Dezembro de 2009 que julgou improcedentes, por não provados, estes embargos de terceiro, 
interpôs recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Sul, que por acórdão de 8 de 
Fevereiro de 2011, decidiu negar provimento ao recurso. Reagiu a recorrente, interpondo o presente 
recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

Foram incorrectamente julgados os seguintes factos que não foram dados como provados:
1. Nos dias 2 e 3 de Janeiro de 1997, agentes da Repartição de Finanças das Caldas da Rainha, 

acompanhados de João Ivo Peralta, de seu filho António Peralta, de funcionários da sociedade deno-
minada “J. IVO PERALTA E FILHOS, LDA.” e de agentes da G.N.R, dirigiram -se ao estabelecimento 
industrial que a ora recorrente explora na Rua Direita, n.º 18, em Santa Catarina, Caldas da Rainha, 
entraram nele e removeram diversos equipamentos.

2. Na fachada exterior do dito estabelecimento podia -se ler: “FICOR — PROIBIDA A ENTRADA 
A PESSOAS ESTRANHAS”.

3. Luís Rodrigues Alves deu de arrendamento o espaço sito na Rua Direita, n.º 18, em Santa 
Catarina, Caldas da Rainha, à sociedade “Mundiportugal, Lda.”, a qual, por sua vez, pelo facto de ter 
gerentes comuns á sociedade ora recorrente, autorizou esta a laborar no local e aí exercer actividade 
industrial complementar da que exercia na Rua da Índia, n.º 13, na sequência de um contrato de cessão 
de exploração celebrado entre a recorrentes e a “CISACA, LDA.”;
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4. Foram removidos das instalações da recorrente os seguintes bens:

a) Um molde de quatro cavidades e respectiva estrutura de suporte, construído em 1996;
b) Um molde de duas cavidades com 3 opções e respectiva estrutura de suporte, transformado em 1996;
c) Três cortantes polivalentes para uso nas facas a injectar, construído em 1996;
d) Uma peça de um molde de quatro cavidades e a estrutura deste;
e) Um jogo de postiços para espátulas.

5. Os bens mencionados no número anterior têm o valor comercial de Esc. 3.000.000$00, e foram, 
todos eles, objecto de fabricação, transformações e adaptações por parte da firma “João Duarte Ferreira 
Godinho” que facturou tais serviços;

6. Nos mesmos dias 2 e 3 de Janeiro de 1997, foram também removidos pelos agentes da Admi-
nistração Fiscal, os seguintes bens:

a) Uma máquina de fecho vertical para injectar horizontalmente termo -plásticos, marca Triulzi, 
modelo Novate Milaneses (Itália), tipo PP 450, matrícula 43, eléctrica trifásica, com 200 cv, construída 
em 1980, equipada com sistema de comando e controlo, e respectivos acessórios e ferramentas (20), 
em bom estado de funcionamento e conservação;

b) Uma máquina de fecho horizontal para injectar horizontalmente termo -plásticos designada 
por sistema Triulzi, da Linha Valentina, classificada internacionalmente como sendo do tipo Euromap 
380H -130, composta de várias unidades, designadamente uma unidade marca Accumino de Dropesa 
tipo 3405013, motor Electro -Alfa tipo 1602 n.º 139321, trifásico, de 380 V, 30 A, potência instalada 
de 14,7 KW, 1405 r.p., 20 cv, utilizando o sistema hidráulico RexTOTH 4 WEM 22E, 350 V, equipada 
com sistema de comando e controlo integrado e respectivos acessórios e ferramentas (20), em bom 
estado de funcionamento e conservação;

c) Dois sistemas de controlo de energia reactiva (deslatragem de cargas) marca Elcontrol, PER, 
3 TI, STPM 50 KVA;

d) Um quadro eléctrico Siemens 5 SZ6470 tipo S80, com comuntação SIRCO;
e) Uma prensa de excêntrico de 45 toneladas, com o peso aproximado de 2200 kg, fabricada por 

Mecânica Exacta com o n.º 105111 e o n.º de fabrico 1070, com força nominal aproximada de 650 KN, 
com possibilidade de 90 golpes por minuto, equipada com motor eléctrico trifásico de accionamento 
de 3 cv, com a potência de 2,2 KW, 940 r.p.m. e rolamentos 6206Z em bom estado de funcionamento 
e de conservação;

f) Uma prensa de excêntrico de 25 toneladas, com o peso aproximado de 1000 kg, fabricada por 
Mecânica Exacta com o n.º de fabrico 836, com força nominal aproximada de 250 KN, com possibilidade 
de 125 golpes por minuto, equipada com o motor eléctrico trifásico de accionamento de 2 cv, com a 
potência de 1,5 KW, 930 r.p.m e rolamentos 6206Z, em bom estado de funcionamento e de conservação;

g) Uma prensa de excêntrico de 10 toneladas, com o peso aproximado de 570 kg, fabricada por 
Mecânica Exacta com o n.º 105475 e n.º de fabrico 1104, com força nominal aproximada de 100 KN, com 
possibilidade de 144 golpes por minuto, tendo uma dimensão de mesa de 380mmx250mm, a 700 mm 
do solo, equipada com o motor eléctrico trifásico de accionamento de 1 cv, com a potência de 0,75 KW, 
920 r.p.m., em bom estado de funcionamento e de conservação;

h) Uma prensa de excêntrico de 10 toneladas, com o peso aproximado de 500 kg, fabricada por 
Mecânica Exacta sem identificação especial de n.º de fabrico 836, com força nominal aproximada de 
100 KN, com possibilidade de cerca de 140 golpes por minuto, tendo uma mesa a cerca de 700 mm 
do solo, equipada com o motor eléctrico trifásico de accionamento de 2 cv, com a potência de 1,5 KW, 
1410 r.p.m., e rolamentos 6205Z, em bom estado de funcionamento e de conservação;

i) Um torno eléctro -mecânico da marca Cadete tipo EU 25 série 8501, com o n.º 129598, CIMAF 
com o motor trifásico tipo 1001 nº208400 e respectivos acessórios e ferramentas (25), em bom estado 
de funcionamento e conservação;

j) Um forno de têmpera a 1200º C, construído pela Cooperativa 18 de Março, classificado na 
categoria HWE com o n.º 2387, série 2/82, com corrente eléctrica trifásica e a potência de 15 KW, tipo 
0,15x38x0,6, em bom estado de funcionamento e conservação;

k) Um molde de aço de construção para injecção de cabos de plástico com os respectivos aces-
sórios e estruturas de suporte;

l) Três pratos de suporte à guilhotina e prensas, para as chapas de aço em corte, em bom estado 
de funcionamento e conservação.

10 -Os bens descritos no número anterior têm um valor aproximado de Esc. 14.700.000$00 Lda”,
11 -Os bens referidos nos anteriores números 9 e 10 foram alugados à ora recorrente pela renda 

mensal de Esc. 877.500$00 (IVA incluído),
12 -Com a remoção dos bens mencionados nos anteriores números quatro e seis das presentes 

conclusões, a ora recorrente deixou de poder desenvolver a sua actividade e, consequentemente, os 
seus 37 trabalhadores ficaram inactivos até 21 de Outubro de 2010.
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13 -Face ao exposto, deve ser anulada a resposta aos números 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da letra H, e 
número 1 da letra J, da FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO, na sentença objectada proferida pelo Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Leiria, e do douto Acórdão ora em crise, e responder -se nos termos 
supra indicados.

14 -Foi violada a norma do artigo 303º do Código de Processo Tributário, em vigor à data dos 
factos, bem como os artigos 817º e 818º do Código Civil.

Por todas as razões antes expostas e além do mais, também por razões de pura equidade, promoção 
e realização dos fins da Justiça, impõe -se o provimento do presente recurso jurisdicional e, em conse-
quência, revogado o douto Acórdão ora recorrido, julgando -se procedentes os Embargos de Terceiro 
deduzidos pela ora recorrente, determinando -se a restituição de todos os bens á ora recorrente, de forma 
a que esta possa reiniciar a sua normal laboração, pois só assim se fará a costumada

JUSTIÇA
A recorrida formulou as seguintes contra -alegações:
I  - Vem a embargante, ora recorrente, em 3º grau de jurisdição, solicitar que seja anulada a resposta 

aos números 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da letra H, e número 1 da letra J, da fundamentação e facto, na sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa e do douto acórdão recorrido.

II  - Apesar de, neste processo, ser possível o recurso ordinário para o STA em 3ºgrau de jurisdição 
(os embargos foram deduzidos em 29 -01 -1997, tendo sido, por despacho, de 08 -07 -1997, sido convidada 
a embargante a apresentar em 10 dias nova petição, o que veio a fazer) não pode a recorrente vir agora 
pretender que este Superior Tribunal reanalise matéria de facto, quando num processo inicialmente 
julgado por tribunal de 1ª instância a Secção de CT do STA apenas conhece matéria de direito (nº4 do 
artigo 21º do anterior ETAF).

III  - Assim, a pretensão de vir agora discutir em que medida os elementos probatórios julgados 
relevantes pelo TCAS o são ou não, deve ser liminarmente rejeitada.

O EMMP não se pronunciou.
Por despacho do Relator no STA de 02/0572012 foi determinada a notificação à recorrente da 

posição defendida pela fazenda Pública quanto à impossibilidade de o STA alterar a matéria de facto 
e nada disse.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
Compulsados os autos e analisada a prova documental produzida, dão -se como provados, e com 

interesse para a decisão, os factos infra indicados:
A. A Repartição de Finanças do concelho de Caldas da Rainha a instaurou contra:
1. Cisaca Cutelarias Industriais de Santa Catarina, Lda., o processo de execução fiscal 

n.º 1350 -82/060311.2 e Ap.;
2. Luís Alves Lda., o processo de execução fiscal n.º 1350 -93/102118.4  - cfr. fls. 11 dos autos.
B. No âmbito do processo executivo identificado em A1. a Repartição de Finanças de caldas da 

Rainha procedeu á penhora de diversos bens móveis, conforme consta dos autos (fls. 16 a 34) que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos.

C. No âmbito do processo executivo identificado em A.2. aquela Repartição de Finanças pro-
cedeu á penhora dos bens móveis descritos no auto de fls. 35 e 36 que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos.

D. Em todos os autos de penhora, supra referidos, foi nomeado fiel depositário, Luís Rodrigues 
Alves, sócio gerente das executadas  - cfr. fls. 16 a 36 dos autos

E. Os bens penhorados no processo executivo identificado em A1. deste probatório foram vendidos 
na globalidade a João lvo Peralta em 14/03/1995  - conforme consta do respectivo termo de adjudicação 
fls. 89 a 90v dos autos.

F. O chefe da Repartição de Finanças do concelho de Caldas da Rainha informa em 17/06/1997 
que: “Relativamente aos bens indicados do doc 2 do embargo com a descrição de “2 fornos de têmpera 
a 1200º, fabricados por w.c. Heraeus Hanan, tipo KR 260, do ano de 1960”, embora vendidos na refe-
rida data, não se encontra pago o preço, em virtude de não terem sido entregues pelo depositário após 
a venda, tendo sido somente localizados em 2/01/97 (..)”  - cfr. fls. 88 dos autos.

G. O depositário referido em D., deste probatório foi removido do seu cargo por despachos de de 
12/12/96  - cfr. fis. 37 e 40 dos autos.

H. Em 02/01/1997, foi lavrado por, João de Deus da Silva Gomes, liquidador tributário acompa-
nhado por oficial de diligências José Manuel Antunes Inácio, de força policial e do Presidente da junta 
de freguesia de Santa Catarina, auto de remoção de bens das instalações fabris denominadas “Lagar”, 
na localidade de Santa Catarina Rua Direita n.º 18, tendo aí sido arrolados os seguintes bens, como 
tendo sido penhorados à firma CISACA:

1. Uma serra vertical de fita de aço contínua, marca Metalúrgica das Fontainhas (verba 66);
2. Um torno mecânico FFI Porto, mod. Cadete (verba 64);
3. Uma fresadora Bridgeport Adcock shipley (verba 63);
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4. Uma fresadora de marca Lagun FT2 (verba 62);
5. Três prensas de 10 ton cada, marca Mecânica Exacta (marca 58);
6. Uma prensa de 40 ton, marca Mecânica Exacta (marca 56);
7. Uma prensa de 40 ton, marca Mecânica Exacta (marca 55);
8. Uma prensa de 20 ton, marca Mecânica Exacta (marca 57);
9. Dois fornos de tempera, marca Heraens  - Hanan (verbas 27 e 28);
Como tendo sido penhorados à firma Luís Alves Lda.,
10. Um forno de tempera de Aço lnox, até 1050aC  - marca Fornocerâmica do ano de 1989
11. Uma guilhotina hidráulica mod, FG -825, de marca Fritz w Meyer do ano de 1992.
Tudo conforme consta a fls. 51 e 52 do autos.
I. Os bens supra relacionados constam dos seguintes autos de penhora:
1. Números 1 a 8 constam do auto de penhora elaborado em 20/09/1994 no âmbito do processo 

n.º 1350 -82/060311.2 e Ap instaurado contra a Cisaca, Lda.,
2. Números 9 constam do auto de penhora elaborado em 15/06/1992 no âmbito do processo 

n.º 1350 -91/000329.8 instaurado contra a Cisaca, Lda,,
3. Números 10 e 11 constam do auto de penhora elaborado em 11/05/1994 no âmbito do processo 

executivo instaurado contra Luís Alves Lda., para cobrança de dividas de IVA dos anos 1992/1993 e 
IRS do ano de 1992.

Tudo conforme fls. 31, 17 a 19 e 35 a 36 dos autos
J. Em 03/01/1997, foi lavrado por, João de Deus da Silva Gomes, liquidador tributário acompa-

nhado por oficial de diligências José Manuel Antunes Inácio de força policial e do Presidente da junta 
de freguesia de Santa Catarina, auto de remoção de bens das instalações fabris denominadas “Lagar”, 
na localidade de Santa Catarina Rua Direita n.º 18, tendo aí sido arrolados os seguintes bens, como 
tendo sido penhorados à firma Luis Alves Lda.,:

1. Uma máquina de injectar termoplástica, horizontal, marca triulzi, mod. Euromap 380/130
Como tendo sido penhorados à firma Cisaca, Lda.,
2. Uma máquina de injectar termoplástica, vertical, marca comec, sistema triulzi (verba 60)
3. Um balance (Prensa) para cortar aço de 150 ton, marca Hammerle zofingen (verba 54)
Tudo conforme consta a fls. 51 e 52 dos autos.
K. Os bens supra relacionados constam dos seguintes autos de penhora:
1. Número 1 consta do auto de penhora elaborado em 11/05/1994 no âmbito do processo executivo 

instaurado contra Luis Alves Lda., para cobrança de dividas de IVA dos anos 1992/1993 e IRS do ano 
de 1992.em 20/09/1994

2. Números 2 e 3 constam do auto de penhora elaborado em 20/09/1994, no âmbito do processo 
n.º 1350 -82/060311.2 e Ap instaurado contra a Cisaca, Lda.,

L. Tudo conforme fls. 35 a 36 e 31 dos autos.
M. Do auto de remoção identificado em J. deste probatório consta ainda que, cito:
(…)
Não foram removidos quaisquer moldes, cunhos ou cortantes, por ser impossível identificar quais 

os penhorados nos autos de penhora respectivos, retirados ou acrescentados pela firma que até agora 
aqui laborava, Ficor - Fábrica de cutelarias, Lda.”.

(…)
Tudo conforme 53 e 54 dos autos.
N. Os presentes autos de embargos foram deduzidos em 29/01/1997, conforme consta do canto 

superior direito da fls. 3 dos autos.
3 - DO DIREITO
Os meritíssimos juízes desembargadores do TCA Sul julgaram improcedente o recurso por en-

tenderem que, destacando -se a parte decisória e de direito:
(…) Vistos e revistos os motivos que a Recorrente/Rte elegeu para questionar o julgamento constante 

da sentença recorrida, concluímos ser, exclusivamente, atacada a fixação da matéria de facto provada e 
não provada. Assim, no primeiro caso, ponderado o conteúdo do ponto B das conclusões, sem que se 
proponha o afastamento de qualquer dos factos julgados provados, pugna -se por que seja reputada assente 
a factualidade inscrita em diversos artigos da p.i., sendo, como é óbvio, aditada à firmada na 1ª instância. 
Com relação aos factos não provados, embora, à primeira vista, o teor do ponto A das conclusões, pareça 
querer apontar crítica ao tratamento dos aspectos jurídicos da causa, numa análise mais atenta, percebemos 
que a Rte apenas objectiva impedir que se tenha por não provado que “no âmbito dos autos de remoção 
(...), tenham sido movidos das instalações da Embargante os bens móveis que constituem a lista que junta 
à pi., como Doc. 1”. Assim, avaliar o julgado, quanto ao conjunto dos seus aspectos factuais, é a tarefa 
que se nos impõe.

Antes de mais, porque pode vir a revestir interesse na compreensão dos motivos a expender de 
seguida, mostra -se necessário referenciar que, ao nível dos fundamentos de direito, na sentença apre-
cianda, foi entendido e expresso o seguinte: «(...) a Embargante alegou ter adquirido os bens removidos 



1900

mediante contrato de cessão de exploração de estabelecimento industrial, (...), mas não logrou fazer 
prova de que os bens removidos são os que efectivamente fazem parte dessa cedência e a serem que o 
foram livres de encargos, sendo certo que conforme consta dos pontos I. e K., do probatório todos os 
bens removidos constam dos autos de penhora elaborados nos respectivos processos executivos.

Por outro lado, entendendo a Embargante, como parece, que lhe foram removidos bens que não 
foram penhorados, deverá (ou deveria) ter intentado outro meio processual, (...).»

Sendo certo que, no âmbito do processo (judicial) tributário, não se mostra prevista uma fase, 
anterior ao momento de prolação da sentença, dirigida, em exclusivo, à selecção da matéria de facto 
com relevo para a decisão da causa, como acontece no processo civil — cfr. art. 511.º CPC, o disposto 
no n.º 1 deste normativo, com as devidas adaptações, jamais pode deixar de ser tido em conta, nesta 
jurisdição, no momento da elaboração do resultado do julgamento da factualidade pertinente á avaliação e 
decisão da lide. Efectivamente, impõe -se ao juiz tributário, na peça decisória da demanda, normalmente, 
na sentença, executar uma selecção da matéria de facto relevante para a decisão da causa em função das 
várias soluções, potencialmente, possíveis, admissíveis, da(s) questão(ões) jurídica(s) sobre que repouse 
o casuístico dissenso, pedinte de composição judicial. Numa formulação simplista, tem de seleccionar, 
isolar, os factos provados (e não provados) com relevo, com virtualidade, com capacidade, adequados 
a uma apreciação e decisão final da causa que seja norteada pela solução, segundo as várias hipóteses 
plausíveis, dos fundamentos quer da acção, primacialmente, quer da defesa, eventualmente.

Posto isto e sublinhada a ideia nuclear de que a selecção factual se tem de fazer segundo o cri-
tério da estrita relevância, manifesto interesse, para a decisão da lide, segundo as diversas soluções 
cogitáveis da questão de direito controvertida, neste caso, com relação aos artigos da p.i. (corrigida) 
que a Rte pretende sejam julgados provados, além de traduzirem aspectos meramente circunstanciais 
já concretizados ou desprovidos de interesse — cfr. arts. 1º, 2º e 20º, entendemos estar em discussão 
factualidade que, mesmo a julgar -se comprovada, em nenhuma medida serviria para alterar o sentido 
da decisão recorrida, pelo que, o aditamento factual proposto redundaria na prática de um acto inútil, 
vedado por lei ¹ (Cfr. art. 137.º CPC)

Na verdade, não estando em causa qualquer tipo de alteração dos factos tidos por provados na sen-
tença e sem que possa decorrer da factualidade proposta aditar, pela Rte, algum prejuízo para o cenário 
aí traçado, mesmo a admitir -se que, com base no depoimento da testemunha António Costa Gonzaga 
Mateus, estava demonstrada a remoção dos bens elencados nos arts. 7º e 17º da p.i., sempre sobrele-
varia a prova de que os bens identificados nos autos de remoção eram os que haviam sido penhorados, 
no âmbito de processos de execução fiscal, às executadas sociedades Cisaca e Luís Alves, L.da. Por 
outro lado, acrescendo, a simples comprovação de ter acontecido a retirada desses bens, de instalações 
fabris onde a embargante exercia actividade industrial, apresentar -se -ia de pouco ou nenhum interesse 
para a apreciação da sua pretensão embargadora, porquanto faltaria provar a posse/propriedade dos 
mesmos, por efeito dos invocados contratos de cessão de exploração de estabelecimento comercial 
ou de arrendamento. Noutros termos, ainda que a embargante demonstrasse terem sido removidos 
bens que não se encontravam penhorados, estaria a comprovar uma realidade sem consequências no 
julgamento do mérito destes embargos, porque, nessa eventualidade, como se anotou na sentença, o 
pedido de restituição dos mesmos teria de ser exercido mediante o recurso a diversa forma processual.

Em suma, por não encerrar relevância na apreciação e decisão do mérito da causa, temos de desa-
tender a proposta, da Rte, no sentido de, nesta sede, se julgar provada a factualidade alegada nos arts. 1º 
a 3º, 7º, 8º e 17º a 20º da p.i., corrigida ² (Cfr. fls. 118 segs. (II volume)) destes embargos de terceiro.

Remanesce a crítica em torno da factualidade julgada não provada, pela sentença recorrida, cum-
prindo aferir se deve ser afastada a conclusão pela não prova de que foram retirados, das instalações 
da embargante, “os bens móveis que constituem a lista que junta à p.i., como Doc. 1”, por os autos 
de remoção, que suportam a convicção do julgador, na 1ª instância, violarem o disposto no art. 303.º 
CPT. ³ (A que corresponde, actualmente, o art. 221.º CPPT; ambos dispondo sobre as “Formalidades 
de penhora de móveis”.)

A resposta tem de ser um rotundo não, pelo singelo motivo de que os documentos (certificados) de 
fls. 51 a 54, valorados no tribunal recorrido, nada atestam em matéria de penhora de móveis, limitando-
-se à descrição das circunstâncias e da identidade de bens, anteriormente penhorados, objecto de remo-
ção. Com o título “Auto de Remoção de Bens” (não, Auto de Penhora), os mesmos apresentam -se -nos 
devida e legivelmente redigidos, integrando informação adequada aos objectivos prosseguidos com a 
diligência referenciada, estando devidamente assinados por todos os intervenientes no acto, entre os 
quais, autoridades civil e policial. Acresce, se reservas houvessem quanto à legalidade dos visados autos, 
permitir a consideração do despacho reproduzido a fls. 50, da autoria do Chefe do Serviço de Finanças 
de Caldas da Rainha, datado de 31.12.1996, firmar a certeza de ter sido ordenada a remoção dos bens 
em causa, todos objecto de precedente penhora, para ulterior entrega a fiel depositário, nomeado na 
sequência de haver sido determinada a cessação de funções, “por falta de idoneidade”, do que tinha 
sido investido no cargo, aquando da ocorrida penhora.
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Nada importando, portanto, alterar no que concerne ao julgamento factual empreendido em 1ª ins-
tância, tomba o único fundamento eleito, pela Rte, para obter a peticionada procedência deste apelo e dos 
correntes embargos de terceiro, competindo afirmar que, em função dos factos provados e não provados, 
fixados na sentença objectada, só podia ser decidido o mérito nos moldes assumidos pelo tribunal a quo.

III
Face ao expendido, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central 

Administrativo Sul, acorda -se negar provimento ao recurso.
DECIDINDO NESTE STA:
Como resulta das conclusões de recurso a recorrente continua a sindicar nesta instância a matéria de 

facto fixada nas instâncias inferiores. Solicita, concretamente, que seja anulada a resposta aos números 
2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da letra H, e número 1 da letra J, da fundamentação e facto, na sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa e do douto acórdão recorrido.

E, como assinala a fazenda Pública nas suas contra -alegações, neste processo, é possível o 
recurso ordinário para o STA em 3ºgrau de jurisdição pois os embargos foram deduzidos em 29 -01 -1997, 
(tendo sido, por despacho, de 08 -07 -1997, convidada a embargante a apresentar em 10 dias nova petição, 
o que veio a fazer), ou seja antes da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, 
que extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, e que de acordo com o disposto 
no artigo 120.º do ETAF apenas afectou os processos instaurados a partir da sua entrada em vigor, o 
que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex vi da Portaria n.º 398/97,de 18 de Junho, data em que 
o Tribunal Central Administrativo iniciou o seu funcionamento e foi instalado.

Mas, apesar disso, não pode a recorrente vir agora pretender que este Superior Tribunal reanalise 
matéria de facto, quando num processo em que intervém em terceiro grau de jurisdição a Secção de CT 
do STA apenas conhece matéria de direito (nº4 do artigo 21º do anterior ETAF). Sobre as limitações 
de conhecimento do STA vide o nosso ac. de 21/03/2012 no rec. 0112/12.

Assim, a pretensão de vir, agora, discutir os elementos probatórios julgados relevantes pelo TCAS 
não logra procedência tendo sido este Tribunal de 2ª Instância a ter a última palavra na fixação da matéria 
de facto pois que embora se entenda que ao STA, tal como ao STJ, actuando como tribunal de revista, 
é consentido entrar na apreciação das situações contempladas nos n.ºs 1 (alteração da matéria de facto) 
e 4 (anulação da decisão da 1ª Instância sobre pontos determinados da matéria de facto ou para a sua 
ampliação) do art. 712º do CPC, quando a 2ª Instância as tiver apreciado “na medida em que se limita, 
então, a verificar se a Relação ao usar de tais poderes, agiu dentro dos limites traçados por lei para 
os exercer, pois que, se os não observou, praticou violação de lei, o que constitui matéria de direito”, 
no caso concreto tal apreciação não sucedeu.

Acresce referir que, muito embora na última conclusão a recorrente faça referência à violação dos 
artºs 303 do CPT (então vigente) e artºs 817º e 818º do C. Civil entendemos que não suscita qualquer 
questão de interpretação ou aplicação destes normativos suscitando, a final, sempre a divergência com 
a matéria fixada ou que entende devia ter sido fixada para afirmar a pretensa violação destes preceitos. 
Os artigos que menciona do Código Civil afirmam apenas as regras ou princípios gerais da acção de 
cumprimento das obrigações e da execução de bens de terceiro, Se as instâncias afirmaram a improce-
dência dos embargos obstando ao requerido pela recorrente que pretendia a procedência de embargos 
de terceiro o mesmo é dizer a sua qualidade de terceira em relação à execução, mão vemos como pode 
afirmar, singelamente, a violação do artº 818º do C.Civil.

No que respeita à violação do artº 303º do CPT o TCA -sul foi peremptório em afirmar que os 
documentos certificados de fls. 51 a 54 nada atestam em matéria de penhora de móveis e que o auto de 
remoção de bens se mostra devidamente redigido, nenhuma reserva suscitando quanto à sua legalidade. 
Remetendo para aquele aresto, supra destacado nesta parte, nada mais se nos oferece acrescentar.

Assim sendo o recurso é de julgar improcedente.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da recorrente que se fixam em 4 Ucs

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

IRC. Revisão oficiosa da liquidação. Erro imputável aos serviços. Retenção na fonte. 
Aplicação retroactiva. Substituição tributária.
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Sumário:

 I — Nos termos da parte final do n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária só no 
caso de erro imputável aos serviços (e de o tributo não estar pago) a revisão pode 
efectuar -se “a todo o tempo”.

 II — Verifica -se “erro imputável aos serviços” se a liquidação adicional sindicada 
foi efectuada na ausência de norma cominando a responsabilidade do substituto 
pela totalidade do imposto em caso de indevido preenchimento do formulário 
certificado pelas autoridades competentes do Estado da residência apresentado 
atempadamente.

 III — Mesmo que assim não se entendesse, com a entrada em vigor da Lei do Orçamento 
do Estado para 2008 sempre seria de considerar que a liquidação sindicada pa-
decia de “erro imputável aos serviços”, pois que a determinação de aplicação 
retroactiva do novo regime de limitação da responsabilidade do substituto, constitui 
um reconhecimento explícito de que era ilegal a imputação de responsabilidade 
ao substituto tributário quando comprovasse a verificação dos pressupostos para 
a dispensa total ou parcial de retenção.

 IV — A excepção contida na parte final do n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, 
de 31 de Dezembro à aplicação retroactiva do novo regime apenas é aplicável 
aos casos em que houve lugar ao pagamento e não houve reclamação, recurso 
hierárquico ou impugnação da liquidação, não excluindo, pois, do seu âmbito os 
casos em que, na ausência de reclamação, impugnação ou recurso hierárquico, 
não houve também pagamento.

Processo n.º 842/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Makro — Cash & Carry Portugal, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Sintra de 14 de Abril de 2011 que julgou procedente a impugnação deduzida por MAKRO – CASH 
& CARRY PORTUGAL, S.A. contra o indeferimento de pedido de revisão oficiosa de liquidação adicional 
de IRC relativo a 2001, anulando o acto de liquidação sindicado e respectivos juros compensatórios e deter-
minando o pagamento dos juros indemnizatórios devidos.

A recorrente conclui as suas alegações de recurso nos termos seguintes:
I – O presente recurso visa reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação 

judicial deduzida pela MAKRO – CASH & CARRY PORTUGAL, S.A contra o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa do acto de liquidação adicional de IRC n.º 6420002401 do ano de 2001, e respec-
tivos juros compensatórios, no valor de € 28.103,12.

II – A fundamentação da liquidação assenta na falta de cumprimento do ónus da prova dos pres-
supostos para a aplicação da CDT, tendo em conta que a retenção na fonte a taxa reduzida consubs-
tancia excepção às normas gerais de tributação e traduz -se num benefício fiscal incumbindo, pois, à 
impugnante o ónus da prova da verificação dos pressupostos para que tal benefício lhe fosse aplicado, 
atento o regime do ónus da prova constante dos artigos 74º nº1 da LGT e 342º, nº2 do CC.

III – Não obstante lhe incumbir tal ónus, não efectuou a impugnante qualquer esforço probatório 
em sede de procedimento inspectivo, não tendo a mesma exercido o direito de audição prévia nem 
procedido à junção do formulário devidamente preenchido, imprescindível para a aferição da apli-
cabilidade das regras da CDT, sendo que é a própria impugnante que admite na p.i. que “por lapso, 
aquando do preenchimento do formulário relativo ao pagamento de juros (…) declarou o montante 
incorrecto de € 114.419,73.”

IV – E esta omissão probatória manteve -se posteriormente à notificação da liquidação, cujo termo 
do prazo de pagamento voluntário terminou no dia 02 -12 -2003, não tendo a impugnante exercido o 
seu direito de reclamação ou de impugnação.

V – Assim, a liquidação adicional efectuada pela administração Fiscal em 15.10.2003 é perfeita-
mente legal, já que procedeu à definição da situação tributária da impugnante de acordo com o disposto 
nos artigos 4º, nº3, alínea c) e 69º, nº2 alínea d) do CIRC, mostrando -se verificados os pressupostos 
de facto e de direito exigidos pelas normas em questão;

VI – Sendo que a inaplicabilidade da taxa de retenção prevista na CDT resulta da falta de apre-
sentação de formulário adequado devidamente preenchido, requisito necessário para accionar a CDT.
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VII – Ora, o pedido de revisão oficiosa só foi apresentado no dia 19 de Maio de 2009, invocando 
a impugnante erro de direito imputável à Administração Tributária, bem como a aplicação das normas 
constantes do n.º 4 do artigo 48º da lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, que determina a aplicação 
retroactiva do regime introduzido no artigo 90.º -A n.º 6 do CIRC.

VIII – Porém, não pode a Fazenda pública concordar com o decidido pelo Tribunal “a quo” 
no sentido de considerar que a liquidação padece de “erro imputável aos serviços”, porquanto a 
liquidação foi emitida em resultado da omissão da impugnante, a qual, para além de não ter rea-
gido contra a liquidação nos momentos próprios e através dos meios que a lei lhe concede, apenas 
entregou os formulários corrigidos, e que permitiam aferir da aplicabilidade da CDT, 6 anos após 
a data da liquidação.

IX – Não se questiona que a 2a parte do n.º 1 do artigo 78º da LGT permite aos contribuintes so-
licitar a revisão oficiosa dos actos tributários de liquidação no prazo de quatro anos após a liquidação 
ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, desde que o erro seja imputável aos serviços.

X – Não obstante, o conceito de erro imputável aos serviços não poderá incluir as situações 
em que a ilegalidade da liquidação resulta de uma actuação do sujeito passivo (in casu omissiva), e 
como tal a este imputável. Neste sentido se pronunciam os Ilustres Juristas Diogo Leite de Campos, 
Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa In Lei Geral Tributária comentada e anotada, 
página 406, bem como o douto Acórdão do STA, proferido no Processo n.º 01009/10, de 22 -03 -2011, 
disponível em www.dgsi.pt.

XI  - Desta forma, não se verifica qualquer erro imputável aos serviços mas sim à impugnante, 
a qual não demonstrou, como lhe incumbia os pressupostos que permitiriam afastá -la da tributação 
regra, nem reagiu contra a liquidação, a qual já se consolidou na ordem jurídica, tendo a Administra-
ção Fiscal actuado no estrito cumprimento da lei, designadamente das normas sobre o ónus da prova 
constantes dos artigos 74º, nº1, da LGT e 342º, nº2, do CC, bem como dos artigos 4º, nº3, alínea c) e 
69º, n.º 2 alínea d) do CIRC.

XII  - Como tal, ao contrário do que dispõe a douta sentença, não podia o pedido de revisão 
oficiosa ser requerido a todo o tempo, sendo que a apresentação do pedido de revisão 6 anos após a 
data da liquidação, é manifestamente intempestiva.

XIII  - E igualmente se discorda com o disposto na douta sentença recorrida quanto à aplica-
ção retroactiva do regime introduzido no artigo 90.º -A n.º 6 do CIRC, nos termos do disposto n.º 4 
do artigo 48º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, o qual determina a aplicação com eficácia 
retroactiva do regime de afastamento da responsabilidade do substituto tributário previsto no n.º 6 do 
art. 90 -A do CIRC, excepto quando tenha havido lugar ao pagamento do imposto e não esteja pendente 
reclamação, recurso hierárquico ou impugnação.

XIV  - Ora, “in casu” o pedido de revisão não foi aceite por ser manifesta a sua intempestividade 
face à inexistência de erro dos serviços, única circunstância que permitiria a sua apreciação a todo 
tempo, pelo que não foi verificada a questão de fundo atinente à apresentação do formulário.

XV  - Por outro lado cumpre referir caso se entenda que incumbia à Administração Fiscal proceder 
à apreciação do formulário, que à data da entrada em vigor da Lei n.º 67 -A/2007 não se encontrava 
pendente reclamação, recurso hierárquico ou impugnação judicial, sendo que, o pedido de revisão 
foi efectuado nos termos da 2a parte do n.º 1 do artigo 78º da LCT, não tendo, por isso, natureza de 
reclamação.

XVI  - O pedido de revisão do acto de liquidação só poderá ser incluído no n.º 4 do artigo 48º 
da Lei n.º 67.º -A/2007, desde que a revisão tenha sido requerida ao abrigo do disposto na 1ª parte do 
n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária (LGT), isto é, desde que o pedido tenha sido apresentado 
no prazo de reclamação administrativa (cfr. Of. Circulado n.º 20131 de 2008 -04 -07).

XVII  - Com efeito, tem a doutrina e a jurisprudência entendido que, quando se trata de interpre-
tar normas que fazem referência à existência de reclamação, recurso ou impugnação judicial apenas 
poderá ser abrangido na sua estatuição o pedido de revisão previsto na 1º parte do n.º 1 do artigo 78º, 
já que apenas este consubstancia uma reclamação verdadeira e própria.

XVIII  - Ora, “in casu” à data da entrada em vigor da Lei n.º 67 -A/2007 não se encontrava pendente 
reclamação, recurso hierárquico ou impugnação judicial, sendo que, o pedido de revisão foi efectuado 
nos termos da 2a parte do n.º 1 do artigo 78º da LGT, não tendo, por isso, natureza de reclamação.

XIX  - Pelo que, errou a douta sentença ao considerar que basta um pedido de revisão efectuado 
pelo contribuinte, independentemente da sua natureza, para que se aplique com eficácia retroactiva 
o regime de afastamento da responsabilidade do substituto tributário previsto no n.º 6 do art. 90 -A 
do CIRC.

XX  - Assim, deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a decisão judicial 
recorrida por padecer a mesma de erro na aplicação do direito, por violação do artigo 78º da LGT, e 
do artigo 43º, no 4, da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as devidas 
consequências legais. PORÉM V. EX.AS, DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA.
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2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
a) A Fazenda Pública apresentou recurso da douta sentença proferida nos Autos, que julgou pro-

cedente a impugnação judicial apresentada pela recorrida contra o acto de liquidação de IRC e de juros 
compensatórios n.º 6420002401, no valor global de € 28.103,12 e, bem assim, contra o despacho da 
Senhora DIRECTORA DE SERVIÇOS DO IRC, de 11 de Março de 2010, que indeferiu expressamente 
o pedido para promoção da sua Revisão Oficiosa, apresentado pela recorrida no dia 19 de Maio de 2009;

b) Defende a Fazenda Pública que a sentença ora proferida enferma de erro de julgamento, es-
sencialmente, porque: (i) na situação em apreciação, o acto de liquidação impugnado não enferma de 
erro imputável aos serviços, mas, antes, de um erro imputável à recorrida, pelo que não poderia ser 
objecto de revisão nos termos previstos na última parte do n.º 1 do artigo 78º da Lei Geral Tributária; 
e (ii) não pode aplicar -se, no caso em apreço, o disposto no n.º 6 do artigo 90.º - A do Código do IRC, 
na redacção introduzida pelo artigo 48.º da Lei n.º 67/A -2007, de 31 de Dezembro, porquanto o pedido 
de promoção da Revisão oficiosa nos termos apresentados pela recorrida não consubstancia uma re-
clamação graciosa, não se encontrando também pendente impugnação judicial ou recurso susceptível 
de permitir a sua aplicação por parte da Administração tributária;

c) Porém, como a Fazenda Pública não pode olvidar, já que foi dado como provado pelo Tribunal 
a quo, na data em que a recorrida entregou o imposto retido à taxa convencional nos cofres do Estado e, 
bem assim, na data em que o acto de liquidação de IRC foi emitido, a recorrida possuía um formulário 
certificado pelas Autoridades austríacas, ainda que contendo um lapso no campo correspondente ao 
montante bruto dos rendimentos pagos à beneficiária dos rendimentos;

d) De resto, o acto de liquidação impugnado não foi emitido em virtude de a recorrida não ser 
possuidora de um formulário devidamente certificado pelas Autoridades competentes, mas, antes, com 
fundamento no incorrecto preenchimento do mesmo formulário na parte correspondente ao valor dos 
rendimentos pagos;

e) Acontece, no entanto, que a aplicação da taxa convencional  - de 10%  - não estava, conforme, 
erradamente, entendeu a Administração tributária, sujeita à verificação dos referidos requisitos formais;

f) Na verdade, a obrigação de certificação da residência fiscal através dos formulários aprovados 
pelo Ministro das Finanças foi, inovadoramente, introduzida no artigo 90.º do Código do IRC, pela 
Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, pelo que a referida obrigação legal apenas entrou em vigor no 
dia 1 de Janeiro de 2003;

g) Até ao dia 1 de Janeiro de 2003, apenas existia, sobre esta matéria, a referida Circular n.º 18/99, 
de 7 de Outubro, invocada pela Administração tributária para proceder à correcção que está na origem 
do acto impugnado;

h) As circulares administrativas não são (como não o eram à data) fonte de direito. De resto, as 
circulares administrativas que alteram(em) ou criam (em) obrigações fiscais principais ou acessórias, 
para a aplicação de prerrogativas legalmente previstas  - como a responsabilidade imputável ao substituto 
tributário em caso de, alegado, incumprimento de requisitos formais estabelecidos por Circular  - violam o 
disposto no artigo 103.º, n.ºs 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa, e no artigo 8.º, n.º 2, da Lei 
Geral Tributária;

i) No que, em particular, se refere à exigência dos certificados previstos nas Circulares emanadas 
pela Administração tributária até à data da entrada em vigor da redacção dada pela Lei n.º 32 -B/2002, 
de 30 de Dezembro, ao n.º 3 do artigo 90.º do Código do IRC, esclareceu já o Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, no Acórdão de 3 de Novembro de 2004, proferido no processo n.º 00151/04 que:

“II. Na situação descrita, com referência a esses proventos não havia, em princípio, lugar a 
qualquer retenção na fonte e entrega de valores ao Estado Português, irrelevando, por isso, eventuais 
incorrecções cometidas no preenchimento de documentação entregue aos serviços tributários.

III)  - É que o reconhecimento e funcionamento do regime mais favorável decorrente da existência 
de benefícios, maxime, fiscais, tem carácter meramente declarativo  - art. 4º n.º 2 do EBF -, no sentido 
de que é implicante da demonstração dos pressupostos de que depende a atribuição da vantagem 
específica, independentemente, de poder ser ou não formalizada.

IV)  - Assim, a possibilidade de a Impugnante aplicar taxa de retenção de 15 e 20 % (em vez da 
de 25 %), ou, eventualmente, nada reter, apenas dependia da comprovação de que os indivíduos a que 
havia pago rendimentos (de trabalho independente), à data, tinham residência no Reino Unido.

V)  - Uma vez feita tal prova, ainda que [não) pelas vias exigidas pelas autoridades tributárias 
portuguesas, a usufruição do benefício de aplicação da taxa mais baixa (ou nenhuma) era imediata e 
sem poder ser sujeita a outros condicionalismos”.

j) A operatividade da Convenção sobre a Dupla Tributação em apreço encontrava -se, portanto, 
exclusivamente dependente, à data dos factos, da prova da residência da sociedade beneficiária dos 
rendimentos.

k) Ora, a recorrida possuía, à data da entrega do imposto retido, nos cofres do Estado, um formulário 
devidamente certificado pelas Autoridades Fiscais Austríacas  - ainda que indevidamente preenchido no 
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campo correspondente aos rendimentos brutos pagos à respectiva beneficiária, pelo que tal documento 
fazia prova da residência do respectivo beneficiário dos rendimentos.

l) Por conseguinte, a retenção na fonte feita pela recorrida foi efectuada em conformidade com 
os preceitos legais aplicáveis à data, pelo que o acto de liquidação de IRC e de juros compensatórios 
n.º 6420002401 é ilegal por assentar em erro sobre os respectivos pressupostos de direito.

m) Decorre do referido no n.º1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária que, ultrapassado o prazo de 
reclamação, o autor do acto pode, ainda, por sua iniciativa, rever o acto de liquidação com fundamento 
em erro imputável aos serviços. Neste caso, a revisão do acto pode ser feita no prazo de quatro anos 
ou a todo o tempo se o tributo ainda não estiver pago.

n) Resulta provado na sentença ora recorrida no momento em que a recorrida apresentou o pe-
dido para promoção da Revisão Oficiosa  - dia 27 de Abril de 2009  - o imposto em causa ainda não se 
encontrava pago, o que só veio a ocorrer posteriormente, em 24 de Novembro de 2009.

o) Assim, o Senhor Director -Geral dos Impostos poderia  - e deveria  sem qualquer limitação, pro-
ceder à revisão do acto por si praticado. Para esse efeito, impunha -se, apenas, que o acto de liquidação 
tivesse sido praticado com base em erro imputável aos serviços, o que, in casu, se verificava.

p) De facto, a Administração tributária praticou o acto de liquidação de IRC impugnado aplicando, 
erradamente, o previsto na Circular n.º 18/99 de 7 de Outubro. É que, até à data da entrada em vigor da 
redacção dada pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, ao n.º 3 do artigo 90.º do Código do IRC, o 
indevido preenchimento dos certificados, ou mesmo a sua ausência, não faziam precludir a aplicação 
do mecanismo da taxa convencional, desde que fosse feita prova, por qualquer meio, da residência da 
entidade beneficiária – o que efectivamente se verificou no caso em apreço;

q) Acresce que também não assiste qualquer razão à Fazenda Pública quanto ao suposto erro da sen-
tença recorrida “ao considerar que basta um pedido de revisão efectuado pelo contribuinte, independente-
mente da natureza do pedido, para que a Administração Fiscal deva aplicar com eficácia retroactiva o re-
gime de afastamento da responsabilidade do substituto tributário previsto no n.º 6 do art.o 90 -A do CIRC”.

r) É que resulta evidente da douta sentença que a aplicação retroactiva do “afastamento da respon-
sabilidade do substituto tributário previsto no n.º 6 do art.º 90 -A do CIRC” não se funda na pendência, 
à data, de qualquer reclamação graciosa, recurso hierárquico ou impugnação judicial mas, antes, na 
verificação cumulativa de dois requisitos: (i) a obtenção, em momento posterior, de um (novo) formu-
lário devidamente preenchido e certificado e (ii) o facto de o imposto liquidado não se encontrar pago 
à data em que foi apresentado, pela recorrida, o pedido de promoção da revisão oficiosa.

s) Ora, de acordo com o referido n.º 4.º do artigo 48.º da Lei n.º 67 A/2007, de 31 de Dezembro, a nova 
redacção do n.º 6 do artigo 90.º -A do Código do IRC é aplicável a todas as situações ocorridas em data an-
terior à da entrada em vigor da mesma desde que a situação tributária não se encontrasse já consolidada, o 
que acontecia  - e acontece  - sempre que o imposto ainda não se encontrasse pago ou, no caso de o pagamento 
já se encontrar realizado, se encontrar pendente reclamação, recurso hierárquico ou impugnação judicial.

t) O que significa, portanto, que a pendência destes meios de reacção só assume relevância no caso 
em que o imposto já tivesse pago, pois a discussão da legalidade dos respectivos actos de liquidação 
impediria a consolidação das situação tributária o substituto legal.

u) Na situação em apreço, como ficou provado, o imposto não se encontrava pago na data em 
que a recorrida solicitou a promoção da revisão oficiosa do acto impugnado, tendo esta apresentado, 
na mesma data, um novo formulário devidamente preenchido e certificado.

v) Em face do exposto, impunha -se, como bem decidiu o Tribunal a quo, que a Administração 
tributária procedesse oficiosamente à revogação do acto de liquidação impugnado, atenta a aplicação 
retroactiva daquele preceito legal.

w) Não o tendo feito, é evidente que é ilegal a decisão proferida pela Senhora DIRECTORA DE 
SERVIÇOS DO IRC, também objecto de impugnação, pelo que deve ser confirmada a douta sentença 
recorrida e ser negado provimento ao recurso apresentado pela Fazenda Pública.

TERMOS EM QUE DEVE SER NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA 
FAZENDA PÚBLICA, MANTENDO -SE A SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos 
seguintes:

Objecto do recurso: sentença anulatória de liquidação adicional de IRC e respectivos juros com-
pensatórios e condenatória da administração tributária no pagamento dos juros indemnizatórios devidos.

FUNDAMENTAÇÃO
1. O regime actual de dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por entidades 

não residentes disciplina com rigor a apresentação de prova e os efeitos da sua omissão (art.90º -A nºs 
5, 6 e 7 CIRC redacção da Lei n.º 67 -A/2007,31 Dezembro):

a) obriga à prova da verificação dos pressupostos que resultem de convenção destinada a evitar 
a dupla tributação até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto que deveria ter sido 
deduzido
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b) obriga o substituto tributário à entrega da totalidade do imposto quando aquela prova não 
tenha sido produzida até ao termo do prazo

c) afasta a responsabilidade do substituto tributário pela entrega do imposto que deveria ter 
deduzido quando comprove, ainda que supervenientemente, a verificação dos pressupostos para a 
dispensa total ou parcial da retenção

d) permite à entidade beneficiária dos rendimentos (mas não à entidade obrigada à retenção na 
fonte) solicitar o reembolso total ou parcial do imposto retido na fonte, quando não tenha sido efectuada 
a prova nos prazos e condições estabelecidos, mediante a apresentação de um formulário de modelo 
aprovado pelo Ministro das Finanças.

Este regime é de aplicação retroactiva às situações anteriores ao início da vigência da Lei 
n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro, independentemente da data da liquidação do imposto, excepto quando 
se tenha verificado o pagamento do imposto e não esteja pendente reclamação recurso hierárquico 
ou impugnação (art. 48º n.º 4 Lei n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro; cf. neste sentido acórdãos STA SCT 
21.10.2009 processo n.º 518/09; 28.10.2009 processo n.º 477/09)

2. Aplicando estas considerações ao caso concreto:

a) o substituto tributário comprovou, no preenchimento do formulário de modelo legalmente 
aprovado, apresentado em 18.01.2001, a sede na Áustria da sociedade beneficiária dos rendimentos 
(juros) sobre os quais incidiu a retenção na fonte (doc. fls. 84/86)

b) a aplicação na liquidação adicional de IRC efectuada em 15.10.2003 da taxa interna de retenção 
na fonte, em detrimento da taxa convencional reduzida prevista na Convenção sobre dupla tributação 
celebrada entre Portugal e a Áustria, resulta de erro imputável aos serviços da administração tributária 
(art. 90º nºs 2/3 CIRC redacção do art. 27º Lei n.º 32 -B/2002, 30 Dezembro)

c) este erro na interpretação e aplicação de normas jurídicas confere legitimidade ao pedido de 
revisão oficiosa da liquidação formulado pelo sujeito passivo em 15.05.2009, antes do pagamento do 
imposto efectuado em 24.11.2009 (probatório alínea D); art.78º nº1 último segmento LGT)

d) sem embargo, a eficácia retroactiva conferida à nova redacção do art. 90º -A n.º 6 CIRC pelo 
art. 48º n.º 4 Lei n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro vincula igualmente a administração tributária à revisão 
oficiosa do acto tributário, praticado com violação das normas que regem a retenção de imposto na 
fonte, a pedido do sujeito passivo formulado antes do pagamento do imposto, no exercício de um poder-
-dever que exige a consonância da sua actuação com princípios constitucionais de igualdade, justiça 
e boa fé (art. 266º nº2 RC/97)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber, como decidido, foi tempestivo o pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação 

impugnado ou, como alegado, tal pedido foi intempestivo em razão da inexistência de erro imputável aos 
serviços para efeitos da parte final do n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária e bem assim a de saber 
se, como decidido, ao caso dos autos é aplicável (retroactivamente) o disposto no artigo 90.º -A n.º 6 do 
Código do IRC nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro.

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto de recurso deram -se como 
assentes os seguintes factos:

A) A impte durante o ano de 2000, pagou à sociedade de direito austríaca “Metro Selbestbedienungs-
-Grosshandel GmbH”, juros no montante de € 360.569,76, efectuada em Junho e Dezembro daquele 
ano, tendo procedido no momento daquele pagamento, à retenção na fonte de IRC à taxa de 10%, 
prevista na Convenção Sobre Dupla Tributação celebrada por Portugal com a Áustria.  - cfr. “Modelo 
42” de fls. 83 e 84, e Relatório da I.T. de fls. 88 a 93, dos autos.

B) No preenchimento do formulário relativo ao segundo pagamento de juros referidos supra, 
devidamente certificado pelas autoridades austríacas, a impte declarou um montante de rendimento 
bruto pago ao titular do rendimento, o valor de € 114.419,73, sendo que o valor correcto era de 
€ 237.066,65, tendo a Adm. Fiscal efectuado uma correcção do imposto a reter na fonte em resultado 
da aplicação da taxa interna de retenção, em resultado de uma acção da inspecção tributária que 
considerou que o referido formulário não se encontrava devidamente preenchido, pelo que não tendo 
dado cumprimento ao requisito formal daquele formulário não seria susceptível de beneficiar da redu-
ção da taxa de retenção.  - cfr. Formulário de fls. 85 e 86, e Relatório da I.T. de fls. 88 a 93, dos autos.

C) Em resultado das correcções referidas supra foi emitida, em 15.10.2003, a liquidação adicio-
nal de IRC e de juros compensatórios n.º 6420002401, no valor de € 28.103,12, cujo prazo limite de 
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pagamento terminou em 02.12.2003. cfr. D.C. de fls. 94, dos autos e “Print Informático” df, fls. 93, 
do P.A. apenso.

D) Em 15.05.09, foi apresentado pedido de revisão oficiosa do acto tributário, cujo conteúdo se 
dá aqui por reproduzido, e no qual foi junto um novo formulário e certificado com data de 17.06.2003, 
do qual consta o valor correcto dos juros pagos à entidade beneficiária, o qual foi objecto de decisão 
por parte da entidade competente, de indeferimento, proferido em 11.03.10, cujo conteúdo se dá aqui 
por reproduzido, tendo o impte pago em 24.11.09 o valor de imposto adicionalmente liquidado,  - cfr. 
Formulário certificado, de fls. 95 e 96, Documento de Pagamento de fls. 97, dos autos e Requerimento 
e Documentos anexos, de fls. 23 a 59, do P.A. apenso.

6 – Apreciando
6.1 Da tempestividade do pedido de revisão oficiosa
A sentença recorrida, a fls. 293 a 299 dos autos, a propósito da averiguação da invocada “extem-

poraneidade do pedido de revisão do acto tributário”, julgou -o tempestivo atento o disposto na parte 
final do n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária, pois que não estando o tributo pago na data em que 
foi efectuado o pedido de revisão e sendo de aplicar à situação dos autos a exclusão da responsabilidade 
do substituto prevista no n.º 6 do então artigo 90.º -A do Código do IRC – actual artigo 98.º do Código 
do IRC – nos termos estabelecidos no n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, 
(…) incumbia indubitavelmente, à Adm Fiscal, considerar aquela situação pretérita ao abrigo do 
referido n.º 4, do art. 48º daquela Lei, pelo que a manutenção do acto tributário representa um erro 
sobre os pressupostos de direito daquela liquidação de imposto, o qual constitui, nos termos alegados 
pelo impte e sustentado na vasta jurisprudência que cita e que aqui se subscreve, um erro imputável à 
Adm. Fiscal, pelo que impendia sobre a mesma um dever de proceder à revisão do acto nos termos da 
2ª parte do n.º 1, do artº 78º da LGT (cfr. sentença recorrida a fls. 297 e 298 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando, em síntese, que a apresentação do pedido de 
revisão 6 anos após a data da liquidação, é manifestamente intempestiva, (…) porquanto a liquida-
ção foi emitida em resultado da omissão da impugnante, a qual, para além de não ter reagido contra 
a liquidação nos momentos próprios e através dos meios que a lei lhe concede, apenas entregou os 
formulários corrigidos, e que permitiam aferir da aplicabilidade da CDT, 6 anos após a data da li-
quidação, não podendo o conceito de erro imputável aos serviços (…) incluir as situações em que a 
ilegalidade da liquidação resulta de uma actuação do sujeito passivo (in casu omissiva), e como tal a 
este imputável, sustentando, pois, que não se verifica qualquer erro imputável aos serviços mas sim à 
impugnante, a qual não demonstrou, como lhe incumbia os pressupostos que permitiriam afastá -la da 
tributação regra, nem reagiu contra a liquidação, a qual já se consolidou na ordem jurídica, tendo a 
Administração Fiscal actuado no estrito cumprimento da lei, designadamente das normas sobre o ónus 
da prova constantes dos artigos 74º, n.º 1, da LGT e 342º, nº2, do CC, bem como dos artigos 4º, nº3, 
alínea c) e 69º, n.º 2 alínea d) do CIRC (cfr. conclusões I a XII das suas alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito sustenta que o recurso não merece provimento.

Vejamos.
A tempestividade do pedido de revisão oficiosa da liquidação efectuado pelo recorrido em 15 de 

Maio de 2009 (cfr. a alínea D) do probatório) depende da verificação de “erro imputável aos serviços” 
na liquidação adicional efectuada e sindicada, pois que, nos termos da parte final do n.º 1 do artigo 78.
º da Lei Geral Tributária, só no caso de erro imputável aos serviços (e de o tributo não estar pago), a 
revisão pode efectuar -se “a todo o tempo”.

Como bem sublinha o Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito, a sede na Áustria da sociedade beneficiária dos juros pagos pela recorrida e a que 
esta aplicou a taxa convencional de retenção na fonte (10%), ao invés da taxa de retenção na fonte 
prevista no direito interno (20%), encontrava -se comprovada desde 18 de Janeiro de 2001 através de 
formulário certificado pelas autoridades austríacas (cfr. formulário de fls. 84 a 86 dos autos), formulário 
este que, contudo, continha uma incorrecção relativamente ao montante de rendimento bruto pago ao 
titular do rendimento.

Foi esta incorrecção que, na perspectiva da Administração fiscal, legitimaria o afastamento da 
aplicação do disposto na Convenção e a aplicação ao invés das taxas de retenção na fonte previstas no 
Código do IRC, fundamento da liquidação adicional de IRC efectuada.

Ora, ao tempo do pagamento dos juros à sociedade “Metro Selbbestbedienungs – Grosshandel 
GmbH” inexistia norma convencional ou legal aplicável que impusesse a observância de requisitos 
formais suplementares – além do requisito substancial implícito resultante da Convenção da residência 
ou sede no outro Estado contratante do beneficiário dos juros – para a aplicação da taxa convencional 
de retenção na fonte incidente sobre os juros pagos a entidade não residente, daí que, comprovada a 
residência na Áustria da beneficiária dos rendimentos, inexistia fundamento legal para afastar a apli-
cação da taxa de retenção na fonte prevista na Convenção.
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E embora a Lei do Orçamento do Estado para 2003 (Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro), já 
em vigor à data da liquidação adicional (cfr. a alínea C) do probatório), através da alteração introduzida 
pelo seu artigo 27.º ao então artigo 90.º do Código do IRC, tenha vindo a consagrar por via legislativa 
requisitos formais de cuja observância dependia o accionamento das taxas convencionais de retenção 
na fonte, não parece que as alterações ao artigo então introduzidas sejam de molde a poder sustentar -se 
que, sendo atempadamente apresentado o formulário de modelo oficial certificado pelas autoridades 
austríacas, a verificação de uma incorrecção quanto ao montante dos rendimentos pagos à entidade não 
residente tem o efeito de responsabilizar a entidade devedora dos rendimentos pelo imposto devido às 
taxas previstas pelo direito interno, assim afastando a aplicação da taxa convencional. É que, o que a 
partir da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2003 se passou a estabelecer inovado-
ramente no (então) artigo 90.º do Código do IRC foi que os beneficiários dos rendimentos devem fazer 
prova perante a entidade que se encontra obrigada a efectuar a retenção na fonte, da verificação dos 
pressupostos legais de que depende a isenção ou dos que resultem de convenção destinada a eliminar 
a dupla tributação, consistindo neste último caso, na apresentação de um formulário de modelo a apro-
var por despacho do Ministro das Finanças certificado pelas autoridades competentes do respectivo 
Estado de residência, sob pena de não sendo efectuada a prova até ao termo do prazo estabelecido 
para a entrega do imposto, ficar o substituto tributário obrigado a entregar a totalidade do imposto 
que deveria ter sido deduzido nos termos da lei (cfr. o n.º 4), sem prejuízo da possibilidade de o sujeito 
passivo não residente poder requerer à Direcção -Geral dos Impostos o reconhecimento dos benefícios 
resultantes de convenção destinada a eliminar a dupla tributação e solicitar o reembolso do imposto 
retido na fonte, no prazo de dois anos a contar da data da verificação do facto gerador do imposto, 
mediante apresentação de formulário de modelo a aprovar por despacho do Ministro das Finanças 
(cfr. o n.º 5 do então artigo 90.º).

Atento ao exposto, é de concluir que a liquidação adicional sindicada foi efectuada com base em 
erro nos pressupostos de direito, pois que, na ausência de norma cominando tal consequência, o indevido 
preenchimento do formulário certificado pelas autoridades austríacas não legitimava o afastamento da 
aplicação da taxa convencional de retenção na fonte.

Mas mesmo que assim não se entendesse, é manifesto que com a entrada em vigor da Lei do 
Orçamento do Estado para 2008 (Lei n.º 67 -A/2007, 31 Dezembro)  - em cujo n.º 6 do artigo 90.º -A 
se passou a prever a possibilidade de afastamento da responsabilidade do substituto pela totalidade do 
imposto quando, não obstante não dispor do formulário até à data em que o imposto retido deve ser 
entregue nos cofres do Estado, o venha a obter posteriormente – cujo n.º 4 do seu artigo 48.º determinou 
a aplicação retroactiva do novo regime, sempre seria de entender que a liquidação sindicada padecia 
de “erro imputável aos serviços”, pois que, como tem decidido este Supremo Tribunal (cfr. os nossos 
Acórdãos de 28 Outubro de 2009, rec. n.º 477/09, de 5 de Maio de 2010, rec. n.º 1246/09 e de 9 de 
Junho de 2010, rec. n.º 618/09), esta norma, ao determinar a aplicação retroactiva do novo regime de 
limitação da responsabilidade do substituto, constitui um reconhecimento explícito de que era ilegal a 
imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando comprovasse a verificação dos pres-
supostos para a dispensa total ou parcial de retenção.

Ora, se é assim no caso em que inexistia formulário certificado no momento próprio, por maioria 
de razão se deve entender ser pelo menos igualmente assim no caso em que tal formulário existia ab 
initio, embora padecesse de uma incorrecção no seu preenchimento. Também neste caso, que é o dos 
autos, a apresentação de novo formulário, expurgado da incorrecção inicial, devia ter levado à exclusão 
da responsabilidade do substituto pela totalidade do imposto, no caso através da anulação da liquidação 
adicional ilegalmente efectuada.

Conclui -se, deste modo, que, porque o imposto não tinha sido pago aquando do pedido de revisão 
(cfr. a alínea D) do probatório) e porque, como exposto, a liquidação adicional fora efectuada por “erro 
imputável aos serviços”, não foi extemporâneo o pedido de revisão oficiosa da liquidação, daí que não 
devesse ter sido rejeitado.

Improcedem, nesta parte, as alegações da recorrente.
6.2 Da aplicabilidade do n.º 6 do (então) artigo 90.º -A do Código do IRC nos termos do disposto 

no n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro
Alega ainda a recorrente (cfr. conclusões XV a XIX das suas alegações de recurso) a inverificação 

dos pressupostos de aplicação retroactiva da limitação da responsabilidade do substituto (prevista no 
n.º 6 do artigo 90.º -A do Código do IRC) determinada pelo n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, 
porquanto à data da entrada em vigor da Lei n.º 67 -A/2007 não se encontrava pendente reclamação, 
recurso hierárquico ou impugnação judicial, sendo que, o pedido de revisão foi efectuado nos termos 
da 2a parte do n.º 1 do artigo 78º da LCT, não tendo, por isso, natureza de reclamação.

Vejamos.
Dispunha o n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro: «O afastamento da 

responsabilidade prevista no n.º 4 do artigo 90.º e no n.º 6 do artigo 90.º -A do Código do IRC, na 
redacção que lhes foi dada pela presente lei, é aplicável às situações anteriores à entrada em vigor da 
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mesma, independentemente de já ter sido efectuada a liquidação do imposto, excepto quando tenha 
havido lugar ao pagamento do imposto e não esteja pendente reclamação, recurso hierárquico ou im-
pugnação» (sublinhados nossos).

A recorrente interpreta a parte final (e por nós sublinhada) do transcrito preceito legal como que-
rendo significar que a aplicação retroactiva da limitação da responsabilidade do substituto seria afastada 
nos casos em que: (1) o imposto já tivesse sido pago; ou, que, não o estando, (2) não estivesse pendente 
reclamação, recurso hierárquico ou impugnação. Daí que, no caso dos autos, embora o imposto não 
estivesse pago à data do pedido (cfr. a alínea D) do probatório), como não estava pendente reclamação, 
recurso hierárquico ou impugnação  - e o pedido de revisão efectuado nos termos da parte final do n.º 1 
do artigo 78.º da Lei Geral Tributária não tem natureza de reclamação – não havia que o considerar à 
luz da limitação da responsabilidade do substituto.

Não nos parece ser esta, porém, a melhor leitura do transcrito preceito legal, antes acompanhamos 
a sentença recorrida quando entende que a excepção contemplada naquela norma do Orçamento do 
Estado para 2008, visa impedir apenas que o contribuinte se exima da responsabilidade tributária 
quando não tenha lançado mão de processo impugnatório e tenha efectuado o pagamento do imposto, 
i.e., nas situações em que o acto se firmou na ordem jurídica, o que significa que basta que não se 
verifique uma daquelas circunstâncias cumulativas, para que funcione o princípio geral de dispensa 
de responsabilidade pelo imposto (cfr. sentença recorrida, a fls. 298 dos autos).

Interpretamos, pois, a excepção legal como querendo salvaguardar apenas as situações já consoli-
dadas em que houve lugar ao pagamento e não houve reclamação, recurso hierárquico ou impugnação 
da liquidação, não pretendendo o preceito beneficiar os que não pagaram em prejuízo dos que o fizeram 
ou prejudicar os que cumpriram o dever de pagamento mas contestaram a legalidade da liquidação.

Assim, entendemos a excepção legal à aplicação retroactiva do novo regime como excluindo apenas 
do seu âmbito os casos em que, tendo havido pagamento, não foi sindicada a legalidade da liquidação, 
não se encontrando abrangidos pela excepção os casos, como o dos autos, em que à data do pedido de 
revisão (15 de Maio de 2009 – cfr. a alínea D) do probatório) não tinha ainda havido pagamento (pois 
que este apenas foi efectuado em 24 de Novembro de 2009).

Assim, ao contrário do alegado, impunha -se à Administração fiscal proceder à revisão oficiosa 
da liquidação, pois que o caso dos autos não se encontrava excluído do âmbito de aplicação retroac-
tiva do n.º 6 do (então) artigo 90.º -A do Código do IRC estabelecido pelo n.º 4 do artigo 48.º da Lei 
n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro.

Improcedem, pelo exposto, as alegações da recorrente, sendo de confirmar o julgado recorrido.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Razões económicas válidas. Interpretação do disposto no n.º 2 do artigo 69º do CIRC. 
Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23/7/1990.

Sumário:

 I — Para efeitos do disposto no n.º 2 do art. 69º do CIRC e na interpretação feita pelo 
TJUE relativamente à alínea a) do n.º 1 do art. 11º da Directiva 90/434/CEE do 
Conselho, de 23/7/1990, compete ao Tribunal controlar a existência dos elementos 
constitutivos da presunção de fraude e de evasão fiscais ali referidas (ou seja, con-
trolar se à data da operação de fusão a sociedade incorporada exerce ou não acti-
vidade, detém ou não alguma participação financeira e se limita a transmitir para 
a sociedade incorporante prejuízos fiscais elevados e de origem indeterminada).

 II — Se a factualidade fixada pela decisão recorrida não permite conhecer, como 
impunha o n.º 2 do artigo 715º do CPC, das questões ali não apreciadas, impõe-
-se ordenar a baixa do processo ao Tribunal “a quo” para as mesmas ali serem 
conhecidas, após a fixação da pertinente matéria de facto.
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Processo n.º 844/09 -30.
Recorrente: Foggia — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com os sinais dos autos, não se 

conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, que julgou improcedente a acção 
administrativa em que impugna o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de 
6/10/2004, que lhe indeferiu um pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, dele vem recorrer, 
formulando as seguintes conclusões:

1ª  - O acórdão recorrido entendeu que o artigo 69º do Código do IRC consagra um benefício fiscal 
ao qual é aplicável o artigo 11º -A do EBF, pelo que considerou que não se formou o acto de deferimento 
tácito do pedido de dedução de prejuízos ao abrigo daquele preceito porquanto, na sua perspectiva, 
o procedimento só foi instruído em 22.04.2004 com a certidão da Segurança Social comprovativa de 
situação tributária regularizada por parte da requerente;

2ª  - Enferma o acórdão recorrido de erro de julgamento uma vez que não existia qualquer norma 
que impusesse a apresentação da referida certidão de situação tributária regularizada, designadamente 
não o impunha o n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC;

3ª  - Tal documento tão -pouco constava da Circular n.º 6/2002 da Direcção de Serviços do IRC, 
de 2 de Abril de 2002, que listava os elementos que deviam acompanhar o pedido de transmissão de 
prejuízos para efeitos do disposto no artigo 69º do Código do IRC;

4ª  - Além do mais, o artigo 11º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) (actual artigo 13º) 
não é sequer aplicável ao caso vertente uma vez que o regime previsto no artigo 69º do Código do IRC 
não consubstancia um qualquer benefício fiscal, mas sim um desagravamento estrutural atendendo a 
que não se funda em razões extra -fiscais mas sim na concretização do princípio da solidariedade dos 
exercícios no âmbito de operações em que haja continuidade da actividade societária desenvolvida;

5ª  - É inquestionável que, tendo sido apresentado em 28.11.2003 o requerimento sub judice, de-
vidamente instruído nos termos do artigo 69º do Código do IRC, o deferimento tácito da pretensão da 
ora Recorrente ocorreu em 28 de Maio de 2004;

6ª  - Mesmo que estivesse em causa no artigo 69º do Código do IRC um benefício fiscal, no que 
não se concede e apenas por elevada cautela de patrocínio se concebe, ainda assim incorria em erro de 
julgamento o Tribunal Recorrido ao considerar que não se formou o acto de deferimento tácito;

7ª  - Na verdade, só a existência de dívidas tributárias suspende a fruição de benefícios fiscais, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11º -A do EBF (actual artigo 13º) pelo que a comprovação da 
situação tributária regularizada não constitui qualquer pressuposto legalmente previsto do direito ao 
benefício fiscal;

8ª  - Com efeito, o escopo visado pelo legislador com o artigo 11º -A do EBF é inviabilizar que 
alguém que, comprovadamente, seja devedor de tributos (e persista nessa situação de incumprimento) 
possa usufruir de um benefício fiscal, incumbindo necessariamente, de acordo com o disposto no 
artigo 74º da LGT, à administração tributária o ónus de demonstrar a existência de tributos em dívida e 
não ao contribuinte a demonstração de que não se encontra em situação de incumprimento tributário;

9ª  - E mesmo considerando que estávamos perante um requisito necessário ao deferimento da 
pretensão então, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 69º do Código do IRC, em consonância, 
aliás, com o disposto no n.º 4 do artigo 108º do CPA, apenas se suspenderia o prazo para o deferimento 
tácito entre a data da notificação da administração tributária para a apresentação do documento e a 
apresentação efectiva do mesmo;

10ª  - Não existe, na verdade, uma imputabilidade ab initio ao requerente da impossibilidade de 
decisão pela administração tributária pois àquele não cabia a prova da não verificação de um facto 
impeditivo do seu direito, qual seja, a existência de dívidas tributárias;

11ª  - Aliás, uma vez que se impõe à administração tributária solicitar os elementos adicionais em 
falta para a apreciação da pretensão formulada, considerar como inutilizado todo o tempo decorrido 
até à data da junção dos referidos elementos, seria afastar, sem razão justificativa, a presunção legal do 
deferimento tácito, a qual existe, precisamente, para defender o particular contra a inércia administrativa 
quando estejam em causa direitos ou interesses de relevo;

12ª  - Assim, o procedimento apenas teria estado parado por motivo imputável à ora Recorrente 
entre a data da notificação para junção da certidão da Segurança Social e a data da efectiva junção da-
quele documento, ou seja, entre 02.03.2004 e 22.04.2004, pelo que o acto de deferimento tácito sempre 
se teria formado no dia 20 de Julho de 2004, ou seja, em data claramente anterior à prática do acto de 
indeferimento expresso pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;
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13ª  - Tendo -se formado o acto deferimento tácito do pedido de transmissão de prejuízos da Ri-
guadiana para a ora Recorrente, ao decidir posteriormente em sentido inverso, o acto administrativo 
em crise consubstancia um acto de revogação parcial implícita ilegal daqueloutro;

14ª  - Com efeito, o acto tácito de deferimento, mesmo que ilegal, apenas poderia ter sido valida-
mente revogado até 28 de Julho de 2003, nos termos do disposto nos artigos 140º e 141º do CPA e do 
artigo 28º da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos aprovada pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 
16 de Julho, enfermando o acto revogatório de ilegalidade por violação do artigo 141º do CPA;

15ª  - Ainda que assim não se entendesse, uma vez que o aludido acto de deferimento tácito é um 
acto válido, sempre seria ilegal o posterior acto de indeferimento expresso e de revogação implícita de 
acto válido, por violação da alínea b) do n.º 2 do artigo 140º do CPA;

16ª  - Efectivamente, os conceitos previstos no n.º 2 do artigo 69º do código do IRC nada têm a 
ver com a figura da discricionariedade técnica pois não é necessário o recurso a domínios técnicos ou 
científicos para a respectiva interpretação;

17ª  - Ainda assim, mesmo que se tratasse de verdadeira discricionariedade técnica nunca estaria 
prejudicada a respectiva sindicabilidade judicial, tal como afirmado pela jurisprudência do Tribunal 
Constitucional (cf. Acórdão n.º 269/2000, 1ª Secção, Processo n.º 589/99);

18ª  - Na verdade, salvo o devido respeito, incorre em erro o Tribunal Recorrido ao identificar 
no referido preceito do Código do IRC um tipo de conceitos indeterminados que confira poderes dis-
cricionários, seja discricionariedade técnica, seja discricionariedade propriamente dita, na respectiva 
interpretação;

19ª  - Os conceitos “razões económicas válidas” e “estratégia de redimensionamento e desenvolvi-
mento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” são conceitos 
relativamente indeterminados que exigem uma valoração objectiva por parte da entidade aplicadora do 
Direito, sendo, como tal, sindicável judicialmente a sua aplicação;

20ª  - Aliás, o princípio da legalidade fiscal nas suas vertentes formal e material, e os princípios 
da tipicidade e determinação em que aquele se desdobra, consagrados nos artigos 165º, n.º 1, alínea i) 
e 103º, n.º 2, ambos da CRP não autorizam a existência de conceitos indeterminados discricionários 
em matéria tributária;

21ª  - Caso assim não se entenda e se interprete o artigo 69º, n.º 2, do Código do IRC, no sentido de 
estabelecer conceitos indeterminados concedentes de discricionariedade, técnica ou outra, insindicável 
pelos tribunais administrativos e fiscais, então a norma enferma de inconstitucionalidade por violação 
do princípio da legalidade previsto nos artigos 165º, n.º 1, alínea i), 103º, n.º 2, e 266º da CRP e do 
direito à tutela jurisdicional plena e efectiva contra actos lesivos prevista no artigo 268º, n.º 4, da CRP, 
o que desde já se suscita para todos os efeitos legais;

22ª  - Padece, pois, de nulidade o acórdão recorrido, por omissão de pronúncia nos termos do 
disposto no artigo 668º, n.º 1, alínea d) do CPC, face ao preceituado no artigo 95º, nºs 1 e 2, do CPTA;

23ª  - Como tal, deverá esse douto Tribunal apreciar a ilegalidade do acto em crise por violação 
do disposto no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC;

24ª  - Resulta dos autos a verificação dos pressupostos para a concessão da autorização de trans-
missão de prejuízos e, por conseguinte, a ilegalidade do despacho de indeferimento expresso;

25ª  - Não está em discussão nos presentes autos a verificação do pressuposto de que a fusão se 
inseriu “numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo 
prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva”, sendo a verificação de tal pressuposto reconhecida 
pela administração tributária;

26ª  - Os pressupostos que servem de fundamento ao despacho de indeferimento em crise são 
materialmente inexactos uma vez que a Riguadiana exerceu de facto nos exercícios abrangidos pelo 
requerimento para dedução de prejuízos fiscais uma actividade relevante no âmbito do seu objecto so-
cial e detinha participações sociais que passaram a integrar os activos da incorporante, ora Recorrente, 
representando 3,26% dos mesmos;

27ª  - Ademais, sempre tais considerações relativas à actividade desenvolvida pela Riguadiana 
seriam irrelevantes porquanto a alegada reduzida dimensão da sociedade incorporada não significa de 
forma alguma que a motivação subjacente à fusão é exclusivamente fiscal, desde logo quando é assente 
que o património líquido da sociedade incorporada é positivo e são transmitidas posições activas;

28ª  - Acresce que a perspectiva que deve ser avaliada no âmbito de uma operação de reestruturação 
dentro de um grupo é a perspectiva do próprio grupo e não a da sociedade incorporante isoladamente, 
como erradamente fez a administração tributária;

29ª  - Por outro lado, a ilegalidade do acto de indeferimento advém ainda da fundamentação 
contraditória uma vez que ao mesmo tempo que se reconhece que a operação é, em si mesma, econo-
micamente vantajosa, pelo simples facto de poder conduzir a um incremento da eficiência empresarial 
e a uma redução dos custos de administração e de gestão, e, por esse facto, ter um efeito positivo em 
termos de estrutura produtiva e de grupo, conclui -se incongruentemente que a fusão teve uma motivação 
exclusivamente fiscal;
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30ª  - Finalmente, deve reter -se que o regime de neutralidade fiscal é produto de uma imposição 
comunitária consubstanciada na Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, cuja aplicação só 
pode ser afastada caso se verifique qualquer das circunstâncias referidas no seu artigo 11º, ou seja, no 
caso de a operação ter como principal objectivo ou contar entre os seus principais objectivos a fraude 
ou evasão fiscal, o (que) manifestamente não sucede no caso vertente;

31ª  - Assim, uma vez que o conceito de “razões económicas válidas” deve ser interpretado na 
acepção do artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, por imposição do princípio 
da aplicação conforme ao Direito Comunitário, e atendendo a que não se pode concluir que a operação 
de fusão, no caso vertente, teve por fim, essencial ou primacial, a fraude ou evasão fiscal, é tal opera-
ção de qualificar como tendo sido realizada por motivos económicos válidos, em conformidade com 
a interpretação vertida na jurisprudência do TJCE nos Acórdãos C -28/95, de 17.07.1997 (Acórdão 
Leur -Bloem) e C -321/95, de 05.07.2007 (Acórdão Kofoed);

32ª  - Assim sendo, a interpretação que a administração tributária fez do disposto no n.º 2 do 
artigo 69º é desconforme ao Direito Comunitário, violando o artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, 
de 23 de Julho de 1990, e reflexamente o artigo 8º, n.º 3, da CRP;

33ª  - Caso assim não se entenda, estando em causa uma questão de interpretação de Direito Comu-
nitário derivado que suscita dúvidas e assume relevância para a questão decidenda, deverá submeter -se 
a respectiva interpretação ao TJCE ao abrigo do disposto no artigo 234º do TCE, sendo esse reenvio 
obrigatório por ser esse tribunal o órgão jurisdicional nacional que decide em última instância (cf. 
artigo 234º TCE);

34ª  - As questões a interpretar pelo TJCE são as seguintes:

a) Qual o sentido e alcance do disposto no artigo 11º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CEE, 
de 23 de Julho de 1990, nomeadamente qual o conteúdo do conceito “razões económicas válidas” e do 
conceito “reestruturação ou racionalização das actividades” de sociedades participantes em operações 
abrangidas pela Directiva 90/434/CEE?

b) É admissível interpretar o conceito “razões económicas válidas” no sentido de tais razões 
inexistirem numa concreta operação de fusão dentro de um grupo pelo simples facto de a actividade 
desenvolvida pela sociedade incorporada ser reduzida em comparação com a sociedade incorporante, 
não obstante ser assente que a fusão poderá conduzir a uma redução dos custos de administração e de 
gestão e, nessa medida, é susceptível de consubstanciar um efeito positivo em termos de estrutura de 
custos do grupo decorrente da eliminação de parte dessa mesma estrutura?

35ª  - Em suma, deverá concluir -se que a decisão sub judice enferma de erro sobre os pressupostos 
de facto e de direito, violando o disposto no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC, no artigo 11º da Di-
rectiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, e reflexamente no artigo 8º, n.º 3, da CRP, padecendo 
de vício de violação de lei gerador de anulabilidade do acto nos termos do disposto nos artigos 135º 
e 136º do CPA;

36ª  - Mesmo que por qualquer razão se entendesse que a autorização para a dedução de prejuízos 
fiscais nos termos do artigo 69º do CIRC consubstancia o exercício de um poder discricionário, ainda 
assim a decisão demandada deveria ser objecto de anulação por se encontrar eivada de desvio de poder, 
pelo que também por essas razões incorre o acórdão recorrido em erro de julgamento;

37ª  - Com efeito, o entendimento de que os pressupostos para a aplicação do regime especial de 
neutralidade fiscal previsto no artigo 69º do Código do IRC são distintos e mais exigentes de que os 
requisitos para a concessão dos benefícios fiscais previstos no referido Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 
de Dezembro, enferma de erro de julgamento;

38ª  - Ao invés, os pressupostos previstos no artigo 3º do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezem-
bro, na redacção conferida pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, são mais exigentes que a mera 
verificação da existência de razões económicas válidas, prevista no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC;

39ª  - A circunstância de o n.º 8 do artigo 4º do mesmo Decreto -Lei n.º 404/90, aditado pela Lei 
n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, ter vindo dispensar, sempre que ao acto de concentração em causa 
seja aplicável o regime de neutralidade fiscal, os pareceres do ministério da tutela da área da actividade 
da empresa, do organismo responsável pela área da concorrência e da Direcção -Geral dos Registos e 
Notariado incidindo sobre o estudo demonstrativo das vantagens da operação, é irrelevante uma vez que 
os pressupostos para a concessão do benefício não se tornaram menos exigentes nem a sua verificação 
deixou de ter que ser controlada pela administração fiscal;

40ª  - Tendo sido emitido um acto administrativo que, reconhecendo a verificação dos pressupostos 
previstos no artigo 3º do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, concedeu à ora Recorrente o 
benefício fiscal previsto naquele diploma, não pode a administração tributária, sob pena de erro gros-
seiro e manifesto desvio de poder, vir recusar a aplicação da dedução de prejuízos com base na falta 
de demonstração da existência de “razões económicas válidas”;

41ª  - Pelo que, e em suma, e pelos motivos acima referidos, só poderá ser revogado o acórdão 
recorrido, devendo o acto de indeferimento expresso ser imediatamente anulado, condenando -se a 
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autoridade demandada à prática de acto que expressamente autorize a ora Recorrente a deduzir os 
prejuízos fiscais apurados pela Riguadiana em resultado da operação de fusão.

1.2. O recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais contra -alegou nos termos que constam 
de fls. 429 e seguintes, formulando as seguintes conclusões:

I. O douto Acórdão recorrido, ao julgar improcedente a Acção Administrativa Especial fez uma 
correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo pelo qual deve ser mantido.

II. As questões que foram objecto de análise no Acórdão recorrido foram assim sumariadas:
«Se no caso se formou acto tácito de deferimento sobre o pedido de transmissibilidade dos pre-

juízos fiscais das Sucursais; E, quer se tenha formado quer não, se o despacho do Sr. Secretário de 
Estado para os Assuntos Fiscais, aqui sindicado é ilegal por incorrer em algum dos vícios que a Autora 
lhe aponta.»

III. Em primeiro lugar é relevante salientar que a Recorrente Jurisdicional nas doutas alegações 
defende que o regime previsto no artigo 69º do Código do IRC “não consubstancia um qualquer benefí-
cio fiscal mas sim um desagravamento estrutural. E nesse sentido, desenvolve uma tese onde abandona 
completamente o pensamento que defendeu na PI.

IV. E abandona completamente a linha de pensamento que seguiu na PI, para deste modo defen-
der a não aplicação do artigo 11º -A do EBF e assim afastar a obrigação de preenchimento do requisito 
essencial de deferimento da pretensão, no caso, da junção da certidão da segurança social.

V. Pelo que, bem andou o douto Acórdão ao decidir que não se formou o acto de deferimento 
tácito, pois é o próprio n.º 7 do artigo 69º do CIRC que determina que o prazo de seis meses se conta da 
apresentação do requerimento, quando acompanhado de todos os elementos necessários ao deferimento, 
o que só aconteceu em 22/04/2004.

VI. No que respeita à sindicabilidade do acto, a Recorrente Jurisdicional considera que os con-
ceitos previstos no artigo 69º n.º 2 do CIRC nada têm a ver com a figura da discricionariedade técnica, 
nem compreendem quaisquer poderes discricionários stricto sensu. E que o Tribunal incorre em erro 
ao identificar no referido preceito do Código do IRC, um tipo de conceitos indeterminados que con-
ferem poderes discricionários, o que levou a que o Tribunal recorrido se tivesse abstido de apreciar a 
legalidade do acto administrativo.

VII. Atribui o vício de nulidade do Acórdão recorrido por omissão de pronúncia ao não ter apre-
ciado a legalidade do acto administrativo em crise, por violação do artigo 69º n.º 2 do CIRC, (artº 668º 
n.º 1 d) CPC, artº 95º n.º 1 e 2 do CPTA). E assim, entende que deverá ser apreciada a legalidade do 
acto em crise e em consequência determinar a anulação do acto de indeferimento.

VIII. Contrariamente ao alegado pela Recorrente no que se refere à sindicabilidade do acto, o 
douto Acórdão recorrido fez uma correcta interpretação e aplicação do artigo 69º n.º 2 do CIRC. É que, 
também quanto a esta questão a Jurisprudência e a Doutrina têm seguido o entendimento de que estamos 
perante conceitos indeterminados cujo preenchimento cabe à Administração.

IX. Donde, apesar deste juízo não poder ser fiscalizado pelos tribunais através de um controlo 
jurisdicional pleno, existe essa possibilidade, na medida em que os Tribunais sempre podem exercer 
controlo através da verificação da existência de erros grosseiros ou se existe manifesta desadequação 
legal, como defende o Prof. Freitas do Amaral em citação supra transcrita.

X. De tudo o supra exposto, se conclui que o Douto acórdão andou bem, na análise e na inter-
pretação que fez dos conceitos indeterminados e da sua sindicabilidade, não se verificando sequer 
a inconstitucionalidade alegada, pois em última instância, aqueles conceitos são sempre objecto de 
controlo na medida em que o Tribunal tem sempre o poder de verificar a existência de erros grosseiros 
ou manifesta desadequação legal.

XI. E no caso dos autos esse controlo foi exercido, apesar de não ter sido na altura alegado pela 
Autora, conforme supra referido no excerto transcrito do Acórdão recorrido.

XII. Assim, não são sustentáveis os vícios imputados ao douto Acórdão recorrido, nomeadamente 
o de omissão de pronúncia, porque o Tribunal exerceu o controle que lhe é permitido por lei, não lhe 
sendo exigido que se pronunciasse sobre a inexistência dos requisitos previstos no n.º 2 do artigo 69º 
do Código do IRC.

XIII. A Recorrente Jurisdicional defende ainda que a interpretação que a AT fez do n.º 2 do artigo 69º 
do CIRC é desconforme ao direito comunitário violando o artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE de 
23 de Julho de 1990, mas não tem razão.

XIV. Desde logo, porque existem excepções a essa obrigação, conforme ficou supra demonstrado, 
nomeadamente pela jurisprudência citada (Rec. 021012 de 08 -10 -97 do STA e Ac. STA 1132/05 de 
23/10/2007).

XV. Não havendo dúvidas sobre a interpretação do artigo 69º n.º 2 do CIRC, nem sendo esta 
desconforme ao artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE de 23 de Julho de 1990.
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XVI. Pelo exposto, não se impõe o reenvio prejudicial dado que esta pronúncia não é essencial à 
decisão, nem está em causa a uniformidade da interpretação de normas comunitárias ou da sua validade 
e porque na situação dos autos se aplica a teoria do acto claro.

XVII. A Recorrente Jurisdicional pugna, ainda, pela revogação do Acórdão Recorrido por entender 
que a Administração Tributária praticou erro grosseiro e manifesto desvio de poder, ao ter autorizado 
o pedido de isenção nos termos do DL 404/90 de 21 de Dezembro e, por outro lado, ter indeferido 
o pedido formulado no âmbito do pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais (artº 69º CIRC).

XVIII. Mas não tem razão. Na verdade as exigências e os requisitos legais tanto do pedido de 
isenção, como do pedido de dedução de prejuízos, apesar de terem como base a mesma operação de 
fusão, e por isso terem requisitos coincidentes, não se consomem mutuamente, ou seja, não é suficiente 
a autorização da isenção ao abrigo do DL 404/90, para que se considere autorizada a transmissibilidade 
de prejuízos fiscais.

XIX. No que se refere ao regime de reporte de prejuízos, este é um regime de excepção, tratando-
-se de uma medida de afastamento excepcional do regime geral de intransmissibilidade dos prejuízos 
fiscais, consagrado no artigo 47º do CIRC.

XX. Verifica -se que o legislador sujeitou a autorização de transmissibilidade dos prejuízos das 
sociedades fundidas à verificação de pressupostos e de determinadas condições previstas na lei, no 
caso no Código do IRC, e que contrariamente ao que defende a Recorrente não absorvem/nem anulam 
as do DL 404/90.

XXI. Pelo exposto, quando se trata de pedido efectuado ao abrigo do artigo 69º do CIRC, é 
necessária uma autorização, a qual está dependente da demonstração de que a fusão é realizada por 
razões económicas válidas.

XXII. Nesse sentido, devem ser remetidos, junto com o pedido, todos os elementos necessários 
ao perfeito conhecimento da operação visada, tanto nos seus aspectos jurídicos, como económicos, tal 
como supra se referiu.

XXIII. Podemos concluir que, no caso dos pedidos de autorização de dedução de prejuízos, efec-
tuados ao abrigo do artigo 69º do CIRC, os requisitos são muito mais exigentes, e só são deferidos, 
depois de verificados todos os pressupostos legais, ao passo que os pedidos apresentados nos termos 
do DL 404/90 são deferidos desde que se aplique o regime de neutralidade fiscal.

XXIV. Mas isso não leva a que se verifique qualquer contradição, como defende a Autora, decorrente 
do facto de ter sido deferido o pedido apresentado nos termos do DL n.º 404/90 de 21 de Dezembro, e 
agora ter sido indeferido parcialmente o pedido de dedução de prejuízos, uma vez que se trata de situ-
ações com pressupostos diferentes e diferentes graus de exigências da verificação desses pressupostos.

XXV. Por tudo o que ficou exposto, se deve manter o acórdão recorrido, por não padecer de ne-
nhum dos vícios que lhe são assacados pela Recorrente Jurisdicional nem de quaisquer outros.

1.3. O Ex.mo Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer com base no seguinte entendimento:
«O Ministério Público não se pronúncia sobre o mérito do recurso, no entendimento de que a rela-

ção jurídico -material controvertida não implica direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos 
especialmente relevantes ou valores constitucionalmente protegidos como a saúde pública, o ambiente, o 
urbanismo, o ordenamento do território, a qualidade de vida, o património cultural e os bens do Estado, 
das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais (artigos 9º, n.º 2 e 146º, n.º 1 do C.P.T.A.).»

1.4. O Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão de fls. 447 e seguintes, desatendeu a argui-
ção das nulidades que vêm assacadas ao acórdão recorrido pelo que o manteve nos seus precisos termos.

1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1) Por requerimento dirigido ao Senhor Ministro das Finanças entrado em 25/03/2003 a ora autora 

requereu: A) Dispensa de pagamento de emolumentos notariais devidos pela celebração da escritura 
pública relativa à execução dos actos projectados a realizar -fusão nos termos do presente Requerimento. 
B) Dispensa de pagamento de emolumentos devidos ao Registo Comercial pelo registo da escritura 
referida na alínea a) anterior, incluindo o registo do projecto de fusão. C) Dispensa de pagamento de 
emolumentos ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas, que venham eventualmente, a mostrar -se 
devidos pela realização dos actos constantes deste Requerimento. D) Dispensa de pagamento de Im-
posto de Selo, e outros encargos que venham a mostrar -se devidos, em quaisquer actos ou formalidades 
necessários à correcta e integral concretização dos actos projectados (vide fls. 93 a 95 dos autos).

2) Este requerimento foi deferido por despacho de 07/08/2003 do Sr. Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais. (vide processo administrativo apenso).

3) Por requerimento entrado em 28/11/2003, cuja cópia consta de fls. 109 a 120, dirigido à Sra. 
Ministra das Finanças a ora autora veio peticionar lhe fosse concedida autorização para deduzir os 
prejuízos fiscais apurados pelas SGPS incorporadas e ainda por utilizar referentes aos exercícios com-
preendidos entre 1997 e 2002 inclusive, aos seus lucros tributáveis se os houver.
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4) No âmbito deste procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou ao Senhor Chefe 
da Repartição de Finanças do 3º Bairro Fiscal de Lisboa informação de possível existência de dívidas 
da entidade “Foggia” SGPS, SA, e este Chefe respondeu por fax de 12/05/2004 informando que a 
referida entidade “não é devedora à Fazenda Nacional de qualquer contribuição ou imposto no âmbito 
deste Serviço de Finanças.

5) No âmbito do mesmo procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou à “Foggia” 
SGPS, SA, por via postal em 02/03/2004 (declaração sobre a sua situação contributiva junto da Segu-
rança Social tendo aquela sociedade remetido à Direcção de Serviços do IRC a declaração do Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social que consta da parte final do processo administrativo e que 
ali deu entrada em 22/04/2004.

6) No âmbito do referido procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou ao Senhor 
Director -Geral da Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo infor-
mação de possível existência de dívidas da entidade “Foggia” SGPS, SA, e este Director respondeu em 
23/06/2004 que em relação à referida entidade “não existem dívidas nos termos do artº 11º -A do EBF.

7) Uma técnica economista emitiu parecer sobre tal pedido, tendo proposto a autorização da trans-
missibilidade dos prejuízos fiscais, excepto os da sociedade incorporada Riguadiana na consideração 
de que “esta sociedade praticamente não desenvolveu a sua actividade e com os elementos de que 
dispomos julgamos que não foi demonstrado o redimensionamento e desenvolvimento empresarial de 
média ou longo prazo. O que, de facto, esta sociedade vai transmitir para a sociedade incorporante são 
os elevados prejuízos. Por outro lado, o peso do património líquido da sociedade Riguadiana no valor 
do património da sociedade incorporante é muito insignificante, dando -nos uma ideia dos efeitos da 
fusão desta sociedade que serão insignificantes.”

6) Este parecer mereceu a concordância da Sra. Directora de Serviços do IRC, do Sr. Subdirector 
Geral, do Sr. Director Geral e finalmente em 14/07/2004 o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais apôs o seu despacho de Concordo  - cfr. mesmo processo administrativo;

7) Em 21/07/2004 foi expedida via postal notificação à ora Autora do projecto de decisão para 
exercício do direito de audição, que exerceu através de requerimento entrado na Direcção Geral dos 
Impostos em 09/08/2004.

8) Por aquela mesma técnica economista foi emitido uma informação final em 16/09/2004, depois 
de exercido o direito de audição da contribuinte, tendo agora aqui proposto, igualmente, o indeferimento 
da dedução dos prejuízos, assente nos seguintes fundamentos:

“(...)B) ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS NO DIREITO DE AUDIÇÃO
(…) 4. Sobre os argumentos invocados no exercício do direito de audição, nos termos do disposto 

no artigo 60º da Lei Geral Tributária, primeiramente, procede -se à análise da primeira questão invocada 
pela recorrente, a do interesse económico da incorporação da Riguadiana.

B1) QUESTÃO RELATIVA AO INTERESSE ECONÓMICO DA INCORPORAÇÃO DA RI-
GUADIANA

5. A recorrente entende que tendo sido deferido o pedido apresentado, nos termos do DL n.º 404/90, 
de 21 de Dezembro, para efeitos de isenção do imposto de selo e de sisa, através do qual foi demonstrado 
o interesse económico da operação significa que a Administração Fiscal já reconheceu os requisitos 
constantes do artigo 69º do Código do IRC.

6. Por forma a analisar -se esta questão é importante analisar -se o disposto no artigo 3º do DL 
404/90, de 21 de Dezembro, na redacção dada pela Lei do OE para o exercício de 2003 (O despacho 
para efeitos do DL. 404/90 de 21/12, foi proferido a 7/08/03), no qual se refere que os benefícios em 
questão só poderão ser concedidos se a reorganização empresarial, tiver efeitos positivos em termos do 
reforço da competitividade das empresas ou da respectiva estrutura produtiva, designadamente através 
de um melhor aproveitamento da capacidade de produção ou comercialização ou do aperfeiçoamento 
da qualidade dos bens ou serviços das empresas.

O n.º 1 do artigo 4º do mesmo diploma, aditado pela Lei do OE para o exercício de 2003, refere 
que estes benefícios são concedidos por Despacho do Ministro das Finanças, precedido de informação 
da Direcção -Geral dos Impostos, a pedido das entidades interessadas, acompanhado de estudo demons-
trativo das vantagens a que se refere o artigo 3º.

O n.º 8 do supracitado artigo vem estabelecer a concessão dos benefícios, para as situações em 
que se aplica o regime especial de neutralidade fiscal, dispensando o parecer do ministério da tutela da 
área da actividade da empresa e da Direcção -Geral dos Registos e do Notariado sobre o estudo atrás 
referido. Nestas circunstâncias, com a Lei do Orçamento de Estado para 2003 (Anteriormente, o Mi-
nistério das Finanças deveria solicitar ao Ministério da tutela da área de actividade da empresa, bem 
como ao departamento responsável pela concorrência e preços, parecer sobre o estudo demonstrativo 
das vantagens do acto projectado. Nestas circunstâncias, seria difícil não acatar a mesma posição para 
efeitos de IRC), os pedidos efectuados ao abrigo do DL n.º 404/90, de 21 de Dezembro, são deferidos, 
desde que se aplique o regime de neutralidade fiscal, sem se reconhecer as vantagens económicas da 
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operação, sendo remetida cópia do despacho para os Serviços de Inspecção analisarem se a operação 
cai no regime de neutralidade fiscal ou não.

8. Em termos de IRC, a lei refere, expressamente, que a concessão da autorização está subordi-
nada à demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas, devendo ser fornecidos 
para esse efeito todos os elementos necessários ou convenientes ao perfeito conhecimento da operação 
visada, tanto nos seus aspectos jurídicos como económicos, vindo a Circular n.º 6/2002, de 2 de Abril, 
enumerar os elementos que deverão acompanhar os pedidos de transmissibilidade de prejuízos.

Dos elementos enumerados fazem parte o estudo demonstrativo das vantagens económicas da 
operação de fusão, pelo que, nestas circunstâncias, esta peça é necessária na apreciação destes pedidos 
de transmissibilidade de prejuízos.

9. Assim, o facto de ter sido deferido o pedido de isenção do imposto do selo, bem como emo-
lumentos e outros encargos legais, não significa, pelas razões já anteriormente aduzidas, que o pedido 
efectuado ao abrigo do artigo 69º do CIRC tenha de ser deferido.

10. Neste sentido, não se poderá concordar com a interpretação da requerente ao considerar que 
com o deferimento do pedido apresentado nos termos do DL nº404/90, a Administração Fiscal já reco-
nheceu os requisitos constantes do citado artigo 69º, pois tal como já se referiu, desde que se aplique o 
regime de neutralidade, é dispensada a avaliação do estudo das vantagens da operação realizada.

B2) QUESTÃO RELATIVA À ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
11. Sobre esta questão indicam -se os proveitos constantes na Demonstração de Resultados  - Quadro 

03, dos exercícios de 1999 a 2002:
03, dos exercícios de 1999 a 2002: 

1999 2000 2001 2002

Prov.Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,03* 35,59* 48,09* 1.968,75*
Prov. Extra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6** 0,01’’ 300.928,02**

* juros relativos a empresas do grupo 
’’ proveitos e ganhos extraordinários

 12. De acordo com os valores atrás referidos parece que, se poderá concluir que a empresa Rigua-
diana, como sociedade gestora de participações sociais, praticamente não obteve proveitos relacionados 
com a sua actividade (não apresenta rendimentos relativos a títulos e outras aplicações financeiras, apenas 
apresenta valores insignificantes em juros e proveitos similares relativos a empresas do grupo).

13. Por outro lado, os valores declarados em Investimentos Financeiros, entre os exercícios de 
2000 a 2002, correspondem a: 

2000 2001 2002

Partes de capital em empresas do grupo  . . . . . . . . . . . . . . 485.874,23
Títulos e outras apl. Financeiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.911,90 150.916,89 112.309,13

 14. Face aos valores apresentados verifica -se que, em 2001 e 2002 não é declarado qualquer 
valor na rubrica referente a partes de capital em empresas do grupo, o que demonstra que esta empresa 
nesses exercícios não detinha participações em filiais ou em associadas, detendo apenas investimentos 
relativos a títulos.

De notar, que na declaração Mod. 22 de IRC de 2002 é declarada uma menos -valia fiscal no 
quadro 07, no valor de 2.194.234,70 euros, sem se entender a razão desta menos -valia, uma vez que a 
Riguadiana não possui participações financeiras em filiais ou associadas desde o exercício de 2001.

15. Ainda que se venha a alegar, no exercício de direito de audição, que a sociedade Riguadiana 
desenvolveu actividades directamente relacionadas com o seu objecto social, isto é, a detenção de 
participações sociais, na verdade os valores constantes quer das demonstrações de resultados quer dos 
balanços não demonstram que esta sociedade tenha procedido a aquisições e alienações de participações 
sociais, actividade relacionada com o seu objecto social. Aliás, o que se verifica é que a Riguadiana 
deixou de ter uma carteira de participações, o que demonstra que esta sociedade deixou de exercer a 
sua actividade de sociedade gestora de participações sociais.

16. Por outro lado, não restam dúvidas que a fusão poderá conduzir a uma redução dos custos de 
administração e de gestão e, nessa medida, é susceptível de consubstanciar um efeito positivo em termos 
de estrutura de custos do grupo conseguida à custa da eliminação de uma estrutura do grupo.

17. Todavia, não se afigura ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse eco-
nómico da incorporação da Riguadiana, tendo em conta que esta entidade não desenvolveu praticamente 
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qualquer actividade como sociedade gestora de participações sociais nem detinha participações financei-
ras. O que, de facto, esta entidade vai transmitir para a sociedade incorporante são os elevados prejuízos.

18. Nestes termos, somos da opinião que não se poderá dar razão à recorrente, devendo ser inde-
ferido o pedido de dedução de prejuízos aos lucros da sociedade incorporante, no tocante aos prejuízos 
apurados pela sociedade Riguadiana, propondo -se a conversão do projecto de despacho, comunicado 
através do ofício n.º 24054, de 21.07.04, em definitivo.

À consideração superior. DSIRC, 16 de Setembro de 2004.
9) Sobre esta informação foi proferido pelo Exmo. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais o 

despacho n.º 223/2004 -XVI, de 06/10/2004 de “Concordo,”  - pelo que foi convertido em definitivo o 
anterior despacho de 14/07/2004  - cfr. mesmo processo;

10) O despacho supra foi notificado à ora autora por ofício datado de 21/10/2004  - cfr. mesmo 
processo;

11) A autora apresentou a presente acção em 24/01/2005 (cfr. fls. 2 dos autos).
3. O acórdão sob recurso julgou improcedente a presente acção administrativa especial deduzida 

contra o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tendo em vista a anulação do despacho, datado de 
6/10/2004, que indeferira o pedido de dedução de prejuízos fiscais apurados pela Sociedade Riguadiana, 
SGPS, SA, incorporada por fusão na ora recorrente ao abrigo do regime de neutralidade fiscal previsto no 
artigo 69º do CIRC e a condenação da entidade demandada na prática do acto administrativo devido.

Para tanto, após concluir que não se formara deferimento tácito sobre o pedido que fora formulado, 
o aresto impugnado considerou, no essencial, que a interpretação e o juízo feitos no despacho em causa 
pela entidade demandada a respeito do que classifica como conceitos indeterminados como são os de 
“razões económicas válidas” e “inserção numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento 
empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” não seriam conten-
ciosamente impugnáveis, por constituírem matéria de discricionariedade técnica, com uma margem de 
livre apreciação da Administração salvo caso de erro grosseiro ou manifesto, o que não se vislumbraria 
no caso, nem fora alegado.

4.1. Nas Conclusões do recurso a recorrente imputou ao acórdão recorrido (do TCAS):
1) A nulidade desse acórdão, com fundamento em omissão de pronúncia (artigo 668º, n.º 1, 

alínea d) do CPC), o que decorreria do facto de não ter apreciado da ilegalidade do acto expresso de 
indeferimento do SEAF (cfr. a Conclusão 22ª do recurso);

2) Erro de julgamento quer (i) por ter considerado que não se formara acto tácito de deferimento 
sobre o pedido que fora formulado quer (ii) por não ter concluído pela ilegalidade do acto expresso que 
se consubstanciou na decisão de indeferimento do pedido de autorização para dedução dos prejuízos 
fiscais da sociedade Riguadiana, nos termos do art. 69º do CIRC, revogando implicitamente aquele acto 
tácito de deferimento formado ao abrigo do n.º 7 daquele mesmo preceito (cfr. as Conclusões 2ª a 16ª).

3) Erro de julgamento (i) quer por violação do art. 69º n.º 2 do CIRC, por ter concluído (a respeito 
da legalidade do acto administrativo expresso de indeferimento do pedido de dedução dos prejuízos 
fiscais) pela insindicabilidade contenciosa do preenchimento do que qualifica como conceitos inde-
terminados com tradução, na situação “sub judicio”, na expressão “A concessão da autorização está 
subordinada à demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas”, tendo em 
conta que o requisito também previsto no n.º 2 do artigo 69º do CIRC, inserção “numa estratégia de 
redimensionamento o desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na 
estrutura produtiva” foi dado por verificado nesse acto, quer (ii) por violação do princípio da legalidade 
previsto nos arts. 165º, n.º 1, alínea i), 103º, n.º 2 e 266º, todos da CRP e do direito à tutela jurisdicional 
plena e efectiva contra actos lesivos prevista no art. 268º, n.º 4, ainda da CRP, por ter concluído por 
tal insindicabilidade pelos tribunais, quanto àquele juízo formulado pela administração a respeito dos 
conceitos indeterminados (cfr. as Conclusões 17ª a 21ª).

4) Erro de julgamento porque, ao contrário do decidido, o acto impugnado estaria ferido de 
desvio de poder como resultado de não poder a AT ter deferido o pedido de isenção nos termos do DL 
n.º 404/90, de 21/12 e mais tarde, indeferir o pedido de dedução de prejuízos fiscais ao abrigo do dito 
n.º 2 do art. 69º do CIRC (cfr. Conclusões 36ª a 40ª).

5) Erro de julgamento por não se ter considerado que a interpretação que a administração fez 
do n.º 2 do art. 69º do CIRC é desconforme ao Direito Comunitário violando o art. 11º da Directiva 
n.º 90/434/CEE, de 23/7/1990, e reflexamente o art. 8º n.º 3 da CRP (cfr. as Conclusões 30ª a 32ª).

4.2. Ora, em 3/2/2010, logo foi proferido neste STA, o acórdão de fls. 470 a 489, no qual, além 
do mais, se apreciaram e decidiram as questões atinentes à invocada nulidade do acórdão recorrido, 
por omissão de pronúncia, e aos invocados erros de julgamento supra identificados nos nºs. 2 a 4 e no 
qual, relativamente à questão a que se refere o n.º 5 supra, se exarou o seguinte:

«Por último, na conclusão 32ª das suas alegações, a recorrente vem alegar que a interpretação que 
a administração fez do n.º 2 do artigo 69º do CIRC seria desconforme ao Direito Comunitário violando o 
artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, e reflexamente do artigo 8º n.º 3 da CRP.
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A questão que vem suscitada relativamente à desconformidade com o direito comunitário da 
interpretação que a Administração Tributária fez do n.º 2 do artigo 69º do CIRC contende, tão só, com 
a valoração que foi feita no que concerne à ausência de “razões económicas válidas”.

A tal respeito, formula a recorrente a pretensão da questão ser submetida à apreciação do TJCE, 
ao abrigo do disposto no artigo 234º do TCE, dadas as dúvidas suscitadas e a relevância para a questão 
decidenda.

Impõe -se, deste modo, apreciar da necessidade desse envio prejudicial para o TJCE.
A norma comunitária que se pretende violada é do seguinte teor:
Artigo 11º
1. Qualquer Estado -membro poderá recusar aplicar, no todo ou em parte, o disposto nos títulos II, 

III e IV ou retirar o benefício de tais disposições sempre que a operação de fusão, de cisão, de entrada 
de activos ou de permuta de acções:

a) Tenha como principal objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão 
fiscais; o facto de uma das operações referidas no artigo 1 não ser realizada por razões económicas 
válidas, tais como a reestruturação ou a racionalização das actividades das sociedades que participam 
na operação, pode constituir presunção de que essa operação tem como principal objectivo ou como 
um dos principais objectivos a fraude ou evasão fiscal.

A questão que se coloca é a de saber se é compatível com essa norma comunitária o entendimento 
perfilhado pela Administração Tributária no sentido de ausência de razões económicas graves que jus-
tificassem o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais formulado pela sociedade incorporante, 
para o que considerou não ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico 
da incorporação, tendo em conta que a sociedade incorporada não desenvolveu qualquer actividade 
como sociedade gestora de participações sociais, nem detinha participações financeiras, dessa forma 
apenas transmitindo elevados prejuízos, não obstante ter considerado que a fusão era susceptível de 
consubstanciar um efeito positivo em termos de estrutura de custos do grupo.

Aceita -se que a questão delineada suscite dúvidas, não sendo de solução evidente.
Neste contexto, decidindo este Supremo Tribunal Administrativo em última instância e 

desconhecendo -se jurisprudência do TJCE directamente aplicável, é obrigatório o reenvio prejudicial 
para este Tribunal, de harmonia com o disposto no artigo 234º, parte final, do Tratado de Roma.

Sendo assim, formulam -se as seguintes questões
 -A - Qual o sentido e alcance do disposto no artigo 11º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CEE, 

de 23 de Julho de 1990, nomeadamente qual o conteúdo do conceito “razões económicas válidas” e do 
conceito “reestruturação ou racionalização das actividades” de sociedades, participantes em operações 
abrangidas pela Directiva 90/434/CEE?

 -B - É compatível com essa norma comunitária o entendimento perfilhado pela Administração 
Tributária no sentido de ausência de razões económicas graves que justificassem o pedido de transmis-
sibilidade de prejuízos fiscais formulado pela sociedade incorporante, para o que considerou não ser 
evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico da incorporação, tendo em 
conta que a sociedade incorporada não desenvolveu qualquer actividade como sociedade gestora de 
participações sociais, nem detinha participações financeiras, dessa forma apenas transmitindo elevados 
prejuízos, não obstante ter considerado que a fusão era susceptível de consubstanciar um efeito positivo 
em termos de estrutura de custos do grupo?

Termos em que se decide suspender a instância até à pronúncia do TJCE, ordenando -se a passagem 
de carta, a dirigir pela Secretaria deste Tribunal à daquele, com pedido de decisão prejudicial, acom-
panhado de traslado do processo, incluindo cópias da petição, do acórdão recorrido, das alegações de 
recurso da recorrente, das contra -alegações do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como 
do presente acórdão.

Custas a considerar a final.»
4.3. Daqui decorre, portanto, desde logo, que as questões supra enunciadas atinentes à invocada 

nulidade, por omissão de pronúncia, e aos invocados erros de julgamento identificados nos nºs. 2 a 4 
do Ponto 4.1. já não estão agora em apreciação, pois foram apreciadas no anterior acórdão.

E nem se diga que a presente pronúncia e apreciação relativamente à questão ainda remanes-
cente interfere com o sentido do já decidido. Na verdade, como se diz no supra transcrito segmento 
do acórdão, entendeu -se ali que a questão que fora suscitada relativamente à desconformidade com o 
direito comunitário da interpretação que a AT fez do n.º 2 do art. 69º do CIRC contende, tão só, com a 
valoração que foi feita no que concerne à ausência de “razões económicas válidas” e foi, nessa parte 
e a tal respeito, que, suspendendo -se a presente instância, se procedeu ao reenvio prejudicial para o 
TJCE (actual TJUE), formulando as mencionadas questões, face às dúvidas sobre se a interpretação 
que a AT fez daquele n.º 2 do art. 69º do CIRC seria, ou não, desconforme com o art. 11º da Directiva 
n.º 90/434/CEE, de 23/7/1990.

Ora este pedido de decisão a título prejudicial ao TJUE foi decidido pelo respectivo acórdão de 
10/11/2011, constante de fls. 583 a 595 e cumpre agora a este STA fazer a aplicação daquela interpre-
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tação ao caso concreto, na parte cuja apreciação remanesce no presente recurso jurisdicional, sendo 
que este STA está vinculado pela jurisprudência do TJCE.

O TJUE concluiu e declarou o seguinte:
«O artigo 11º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, 

relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções 
entre sociedades de Estados -Membros diferentes, deve ser interpretado no sentido de que, no caso de 
uma operação de fusão entre duas sociedades do mesmo grupo, pode constituir uma presunção de que 
essa operação não é efectuada por «razões económicas válidas», na acepção desta disposição, o facto 
de, à data da operação de fusão, a sociedade incorporada não exercer nenhuma actividade, não deter 
nenhuma participação financeira e se limitar a transmitir para a sociedade incorporante prejuízos fiscais 
elevados e de origem indeterminada, ainda que essa operação tenha para o grupo um efeito positivo 
consubstanciado em economias em termos de estrutura de custos. Compete ao órgão jurisdicional de 
reenvio verificar, à luz do conjunto das circunstâncias que caracterizam o litígio que lhe foi subme-
tido, se os elementos constitutivos da presunção de fraude e de evasão fiscais, na acepção da referida 
disposição, estão reunidos no âmbito desse litígio».

4.4. Na interpretação feita pelo TJUE relativamente à alínea a) do n.º 1 do art. 11º da Directiva 
90/434/CEE do Conselho, de 23/7/1990, compete, pois, ao Tribunal controlar a existência dos ele-
mentos constitutivos da presunção de fraude e de evasão fiscais ali referidas (ou seja, controlar se à 
data da operação de fusão a sociedade incorporada exerce ou não actividade, detém ou não alguma 
participação financeira e se limita a transmitir para a sociedade incorporante prejuízos fiscais elevados 
e de origem indeterminada).

Ora, no caso, a recorrente alegou na Petição Inicial (nomeadamente nos art. 85º e ss.) que os 
pressupostos que servem de fundamento ao despacho de indeferimento em crise são materialmente 
inexactos uma vez que a Riguadiana exerceu de facto nos exercícios abrangidos pelo requerimento 
para dedução de prejuízos fiscais uma actividade relevante no âmbito do seu objecto social e detinha 
participações sociais que passaram a integrar os activos da incorporante (a recorrente), representando 
3,26% dos mesmos, bem como a circunstância de o património líquido da sociedade incorporada ser 
positivo e serem transmitidas posições activas.

E alegou, igualmente, ter demonstrado a origem dos prejuízos em causa, adveniente da transmissão 
das participações sociais nas sociedades SIH SGPS, S.A., Sulférias  - Sociedade Imobiliária do Algarve, 
S.A. e Telgecom  - Telecomunicações, Gestão e Comparticipações, S.A., ter demonstrado o exercício de 
actividade, a detenção e transmissão de participações sociais, nomeadamente as das sociedades Arcaz 
 - Sociedade Imobiliária, Lda., Bostwick  - Fábrica de Portas Metálicas, Lda., e Fafer  - Empreendimentos 
Urbanísticos e de Construção, S.A., bem como, no que respeita à conclusão da AT de que não foram 
explicados os prejuízos, essa conclusão resultou duma análise incorrecta dos documentos contabilísti-
cos, com absoluta desconsideração do método da equivalência patrimonial, não podendo a AT limitar 
a sua análise aos registos nas contas de imobilizado, devendo analisar igualmente as contas do capital 
próprio referentes aos ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas, para que averiguasse 
da efectiva aquisição, da detenção e da alienação de participações sociais por parte da Riguadiana.

É certo que quem tem a seu favor uma presunção está dispensado de provar o facto a esta inerente. 
E, no caso, segundo a interpretação do TJUE, da alínea a) do n.º 1 do art. 11º da citada Directiva, pode 
constituir uma presunção de que a operação de fusão não é efectuada por «razões económicas válidas», 
na acepção daquela al a), o facto de, à data da operação de fusão, a sociedade incorporada não exercer 
nenhuma actividade, não deter nenhuma participação financeira e se limitar a transmitir para a sociedade 
incorporante prejuízos fiscais elevados e de origem indeterminada.

Todavia, dado que, também de acordo com fundamentação do próprio acórdão do TJUE, por um 
lado nenhum dos elementos invocados (não exercício de actividade, não detenção de qualquer partici-
pação e intenção de retoma dos prejuízos) pode, enquanto tal, ser considerado decisivo, dado que, por 
outro lado, a origem indeterminada dos prejuízos pode constituir um indício de fraude ou de evasão 
fiscais (cfr. ponto 42 do acórdão) e, dado que, ainda por outro lado, de acordo com a interpretação 
do questionado normativo preconizada pelo mesmo acórdão, cumpre ao órgão jurisdicional nacional 
verificar a exactidão dos pressupostos de facto invocados pela AT (ou seja, no caso, apreciar o alegado 
na PI quanto a erros sobre esses pressupostos de facto), impõe -se, então, no caso vertente, a ampliação 
da matéria de facto dada como provada no acórdão recorrido, pois que a especificada no respectivo 
Probatório é omissa quanto a tais questões e, consequentemente, insuficiente para sobre elas se proferir 
decisão, apurando -se, face à prova documental apresentada pela recorrente e aos demais elementos 
constantes dos autos, a factualidade pertinente para tal decisão, tudo nos termos do disposto no n.º 2 
do art. 715º do CPC, aplicável ex vi art. 749º desse mesmo Código aos recursos cuja tramitação siga o 
regime dos recursos de agravo (cfr. art. 140º do CPTA).

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando, na parte remanescente ora em apreciação por via da decisão 

do reenvio prejudicial para o TJUE, provimento ao recurso, revogar, nesta medida, o acórdão recorrido 
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e ordenar a baixa dos autos ao TCA Sul, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria de facto e se 
a tanto nada mais obstar, se apreciar, nos preditos termos e para efeitos do disposto no n.º 2 do art. 69º 
do CIRC, se à data da operação de fusão a sociedade incorporada exercia ou não actividade, detinha 
ou não alguma participação financeira e se limitou ou não a transmitir para a sociedade incorporante 
prejuízos fiscais elevados e de origem indeterminada.

Custas pela entidade recorrida.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

IRS. Deficiência. Atestado médico. Informação vinculativa.

Sumário:

Aceitando a administração tributária que parte dos contribuintes que pretendem com-
provar ter uma incapacidade igual ou superior a 60% a comprovem com a simples 
apresentação de atestado médico emitido à luz do regime anterior ao Decreto -Lei 
n.º 202/96, de 23 de Outubro, não poderá, sob pena de violação dos princípios de 
igualdade e justiça material cuja observância constitucional e legalmente lhe está 
imposta, deixar de aceitar essa prova como bastante para todos os demais, inde-
pendentemente da data em que foram notificados para apresentar tal documento 
comprovativo.

Processo n.º 897/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………………..
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 9 de Novembro de 2011, que julgou procedente a im-
pugnação deduzida por A……………….., com os sinais dos autos, contra liquidação de IRS relativa 
ao ano de 2005, apresentando as seguintes conclusões:

1. A factualidade e as respectivas circunstâncias que estão na génese da emissão das conclusões 
da “informação vinculativa” n.º 1717/08, da D.S.I.R.S. não são idênticas às que foram alegadas pelos 
impugnantes, justificando e motivando aqueloutros o procedimento administrativo excepcional (não 
discricionário) previsto no n.º 3 daquela informação, verificados que sejam pela administração tributária, 
os condicionalismos e os limites aí consignados, em contraponto ao procedimento – regra, seguido pela 
administração fiscal, em conformidade com os n.ºs 1 e 2 da cit. Informação.

2. Ora, quanto á situação da impugnante, não esteve em questão uma impossibilidade de, em 
2007, obter um novo atestado médico de incapacidades ao abrigo da Tabela Nacional de Incapacidades 
aprovada pelo D.L. 341/93, de 30.09, complementada pelas normas e critérios essencialmente previstos 
no D.L. n.º 302/96, de 23.10, sendo que não foram trazidos ao processo o resultado dessa eventual 
avaliação a que a impugnante se poderia submeter em 2007, tendo em vista a apresentação desse novo 
atestado médico de incapacidade.

3. A situação da impugnante mantém, tal como é configurada pela impugnante e considerando os 
factos, dados como assentes, no probatório, não se enquadra no âmbito material da excepção consignada 
em 3. da dita informação vinculativa.

4. O âmbito da excepção, balizado temporalmente e em pressuposto concretos, constitui em si 
mesmo um limite ao arbítrio da administração tributária no que concerne à aceitação (ou não) de uma 
prova (ou meio de prova) de uma deficiência fiscalmente relevante.

5. A alteração dos rendimentos declarados em 2005, nos termos do artigo 66º do CIRS, como 
acto prévio e pressuposto da liquidação impugnada, foi motivada e justificada na lei e jurisprudência 
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consolidada nos tribunais superiores (STA e T.C.A.), em consonância, aliás, também com os princípios 
consignados em 1. a 2. da que viria a ser a informação n.º 1717/08.

6. A excepção, consignada em 3. da dita informação, não constitui um poder discricionário da 
administração, mas vinculado e legal, pelo que não faz sentido falar em violação do princípio da igual-
dade, quando se tratou, in casu, uma situação igual de forma igual à de tantos outros contribuintes.

7. Também não foi, in casu, afrontado o princípio da justiça material, na medida a que o ale-
gado direito a benefícios fiscais sempre dependeria da comprovação, de forma legalmente válida, 
dos pressupostos do direito a esses benefícios, ónus do contribuinte e que, porém, não se mostra 
satisfeito.

8. Assim, por inadequada valoração da factualidade relevante, dada como assente, e na indevida 
subsunção, aos princípios da igualdade e da justiça, terá sido feito errado julgamento.

2 – Por Acórdão de 22 de Junho de 2011 (fls. 113 a 118 dos autos) o Tribunal Central Adminis-
trativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso e para 
tal competente o Supremo Tribunal Administrativo, sendo os autos remetidos a este Supremo Tribunal 
precedendo requerimento da recorrente dessa remessa (cfr. fls. 126 dos autos).

3  - Não foram apresentadas contra -alegações.
4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Está em causa a aplicação do Dec. -Lei n.º 202/96, de 23/10, nos termos em que foi recusada pelo 

Mmº juiz do Tribunal administrativo e Fiscal de Braga, quanto à exigência de novo atestado médico 
comprovativo de incapacidade para efeitos do I.R.S. do ano de 2005.

Certo é que da matéria de facto provada não resulta em que ano ocorreu a exigência do dito novo 
atestado, o que se afigura que teria interesse considerar.

É sabido que após a publicação daquele diploma se firmou o entendimento foi firmado em vá-
rios acórdãos do S.T.A., alguns dos quais do Pleno, no sentido de que, após o Dec. -Lei n.º 202/96, de 
23/10, a administração Tributária (A.T.), podia exigir novo atestado médico que afirmasse a existência 
de uma incapacidade e respectivo grau, nos termos que passou aí especificamente a dispor -se – no 
sentido de que quanto a casos anteriores “este regime legal não é materialmente inconstitucional, à 
face do princípio da segurança jurídica “decidiu ainda o ac. do S.T.A. de 10 -9 -08, proferido no proc. 
0474/05, ponto VII.

Com efeito, anteriormente recorria -se ao previsto nas Tabelas Nacionais de Incapacidades apro-
vadas pelo D.L. n.º 43189, de 23/9/60 e DL 341/93, de 30/9, na falta de legislação específica.

Afigura -se que tal entendimento não parece resultar prejudicado no caso em apreciação, no qual 
foi ainda considerada uma 2informação vinculativa” da A.T. de 12 -12 -2008.

Nesta se estabelecem procedimentos a adoptar face a uma nova tabela que foi aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 352/07, de 23/10, em termos de não ser exigível o dito atestado, a título excepcional, 
em 2008, mesmo relativamente a anos anteriores, por manifesta impossibilidade de os obter.

À dita informação que vincula directamente os serviços, nos termos do n.º 4 do art. 68º da L.G.T., 
apenas são de reconhecer alguns direitos a terceiros, relacionadas com a boa fé e a sua não aplicação 
retroactiva – cfr. ainda n.ºs 5 e 6.

Sem mais, afigura -se não ser possível concluir, nos termos que se fez, no sentido da sua aplicação 
resultar uma situação injustificadamente discriminatória, por contrária aos princípios da igualdade 
e da justiça material.

Com efeito, “também por exigência do princípio da igualdade se impõe que aos factos tributários 
ocorridos no mesmo momento seja dado idêntico tratamento” e que “as mudanças de orientações 
genéricas da A.T. não impeçam a aplicação das anteriores orientações a todos os factos ocorridos no 
período em que elas estiveram em vigor” – assim, prof. Leite de Campos e outros em L.G.T. Anotada 
e Comentada, 3.ª ed. p. 344 -5.

Nestes termos, afigura -se que o recurso é de proceder, termos em que é de revogar a decisão 
proferida que julgou anulou a liquidação, a qual deve ser mantida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que lhe é imputado pela Fazenda 

Pública ao ter decidido que os princípios da igualdade e da justiça material impõem que, tendo -se a Ad-
ministração tributária auto -vinculado a aceitar os atestados comprovativos de incapacidade emitidos em 
data anterior ao Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro para comprovação de deficiência fiscalmente 
relevante relativamente aos anos de 2004 a 2007 e relativamente aos contribuintes notificados para os 
apresentarem em 2008 (cfr. o n.º 3 da informação vinculativa n.º 1717/08, da D.S.I.R.S.), não poderá 
deixar de os aceitar também quando em causa esteja IRS relativo aos mesmos anos independentemente 
da data da notificação e da alegação da impossibilidade de os obterem.

6 – Matéria de facto
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Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto de recurso os seguintes factos:
1 – Oportunamente, a impugnante apresentou a declaração de rendimentos mod. 3 de IRS, para 

o ano de 2006, na qual fez constar a existência de doença fiscalmente relevante, geradora de uma 
incapacidade superior a 60% daí retirando o correspondente benefício fiscal.

2 – A referida doença encontrava -se documentada por atestado resultante de uma junta médica 
realizada em 09 -03 -1993.

3 – Após o devido procedimento, que incluiu a prévia audiência do impugnante, a Administração 
Tributária concluiu que o referido atestado não constituía prova documental bastante da doença em 
causa, susceptível de justificar o benefício fiscal correspondente, pelo que emitiu a liquidação oficiosa 
relativa ao ano de 2005, objecto dos presentes autos.

4 – Em 12 -12 -2008 foi estatuída nos termos legais pela Administração Tributária, uma informação 
vinculativa sobre o assunto “Comprovação da deficiência fiscalmente relevante. Validade dos atestados 
de incapacidade emitidos em data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de 
Outubro”, com o seguinte teor:

“1. A prova da deficiência para fins fiscais tem de ser efectuada de acordo com os critérios 
técnico -legais que vigoram no último dia do período de tributação, pelo que os atestados de incapa-
cidade emitidos anteriormente à entrada em vigor do decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, não 
são válidos para comprovar a deficiência fiscalmente relevante, relativamente ao ano fiscal de 1996 
e posteriores.

2. Não se pode aceitar como princípio a validade automática dos documentos que certificam de-
ficiências quando as regras ao abrigo das quais foram emitidos foram substituída por outras que são 
susceptíveis de interferir com as medida da invalidez permanente, a fixar através do acto de avaliação.

3. Porém, face à alegada impossibilidade de os sujeitos passivos obterem em 2008 uma declara-
ção de incapacidade ao abrigo do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, uma vez que em Janeiro 
entrou em vigor uma nova Tabela de Incapacidades, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 352/2007, de 23 
de Outubro, deverá a Administração Tributária, a título excepcional, aceitar os atestados de incapaci-
dade emitidos ao abrigo da legislação vigente à data da verificação da deficiência, para comprovação 
das situações relativas aos anos de 2004 a 2007, no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos 
passivos no decurso de 2008.”

7 – Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 56 a 59 dos autos, julgou procedente a impugnação de IRS deduzida 

pela ora recorrida contra liquidação oficiosa de IRS do ano de 2005 no valor de €2.892,16, justificando 
o decidido nos termos seguintes (cfr. sentença recorrida, a fls. 58 e 59):

«A situação em causa nos presentes autos é de fácil configuração.
O que se passa é que um contribuinte, portador de deficiência física susceptível de lhe conferir 

benefício fiscal, comprovada por atestado de incapacidade emitido em data anterior à da entrada em 
vigor do decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, não diligenciou, posteriormente à entrada em vigor 
deste diploma, pela obtenção de novo atestado, continuando, todavia a fazer constar da sua declaração 
de rendimentos a deficiência em causa, deduzindo o competente benefício fiscal.

A Administração Tributária não aceita o referido atestado de incapacidade emitido em data anterior 
à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, e desconsidera o benefício fiscal, 
pretendido pelo contribuinte.

A este respeito, sobre a “Validade dos atestados de incapacidade emitidos em data anterior à 
da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro”, conforme resulta do probatório, 
a Administração Tributária emitiu informação vinculativa a determinar que deverá a Administração 
Tributária, a título excepcional, aceitar os atestados de incapacidade emitidos ao abrigo da legislação 
vigente à data da verificação da deficiência, para comprovação das situações relativas aos anos de 
2004 a 2007, no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos passivos no decurso de 2008.”.

Esta informação vincula a própria Administração Tributária perante todos os contribuintes, nos 
termos dos artigos 55.º e 57.º do CPPT e 68.º da LGT, e aplica -se directamente à liquidação de IRS do 
ano de 2005, abrangida no âmbito temporal da mesma.

Entende a Fazenda pública, sufragada pelo Ministério Público, que a referida informação versa 
sobre situações excepcionais, que tenham sido alvo de notificação em procedimento inspectivo ocorrido 
no ano de 2008, e em que haja sido alegado pelo contribuinte a impossibilidade de obter atempadamente 
um atestado válido, emitido ao abrigo do DL 202/96 de 23 -10.

Todavia, a diferenciação de tratamento para as restantes situações, seria, sempre, injustificadamente 
discriminatória, e, por isso, contrária aos princípios da igualdade e da justiça material, consagrados no 
art.º 5.º/2 da LGT.

Ou seja, nem uma nem outra das circunstâncias referidas poderá justificar a diferença de trata-
mento entre os contribuintes.
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Isto é, nem a diferente data da notificação levada a cabo pela Administração tributária, nem o 
eventual silêncio do contribuinte em sede procedimental poderão justificar um tratamento diferente 
face aos restantes directamente abrangidos pela informação em causa.

Daí que, considerando a Administração Tributária que os atestados de incapacidade emitidos em 
data anterior à da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, são idóneos para docu-
mentar deficiência fiscalmente relevante para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, para os anos de 
2004 a 2007, quando as notificações para a sua apresentação se tenham dado em 2008, necessariamente 
(por identidade de razão) que há -de considerar os mesmos idóneos para prova da deficiência fiscalmente 
relevante para efeitos de atribuição de benefícios fiscais para os mesmos anos, quando a notificação se 
haja dado noutra altura, sob pena de cair no arbítrio e violação dos supra -referidos princípios.

Deve por isso a impugnação proceder» (fim de citação)
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento, por 

inadequada valoração da factualidade relevante, dada como assente, e (…) indevida subsunção, aos 
princípios da igualdade e da justiça, porquanto a factualidade e as respectivas circunstâncias que estão 
na génese da emissão das conclusões da “informação vinculativa” n.º 1717/08, da D.S.I.R.S. não são 
idênticas às que foram alegadas pelos impugnantes, não se enquadrando a situação da impugnante no 
âmbito material da excepção consignada em 3. da dita informação vinculativa, sendo que o âmbito 
da excepção, balizado temporalmente e em pressuposto concretos, constitui em si mesmo um limite ao 
arbítrio da administração tributária no que concerne à aceitação (ou não) de uma prova (ou meio de 
prova) de uma deficiência fiscalmente relevante, mais alegando que a excepção, consignada em 3. da 
dita informação, não constitui um poder discricionário da administração, mas vinculado e legal, pelo 
que não faz sentido falar em violação do princípio da igualdade, quando se tratou, in casu, uma situ-
ação igual de forma igual à de tantos outros contribuintes e que também não foi, in casu, afrontado o 
princípio da justiça material, na medida a que o alegado direito a benefícios fiscais sempre dependeria 
da comprovação, de forma legalmente válida, dos pressupostos do direito a esses benefícios, ónus do 
contribuinte e que, porém, não se mostra satisfeito.

Vejamos.
Não oferece dúvidas que a situação dos autos não é directamente contemplada pela regra enun-

ciada no n.º 3 da informação vinculativa n.º 1717/08, da D.S.I.R.S. nos termos da qual deverá a Ad-
ministração Tributária, a título excepcional, aceitar os atestados de incapacidade emitidos ao abrigo 
da legislação vigente à data da verificação da deficiência, para comprovação das situações relativas 
aos anos de 2004 a 2007, no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos passivos no decurso de 
2008 (sublinhados nossos).

Como resulta da sua letra, a regra do n.º 3 da referida informação apenas é directamente aplicável 
no âmbito das notificações efectuadas aos sujeitos passivos no decurso de 2008, e embora não conste do 
probatório fixado a data em que a recorrida foi notificada para apresentar atestado médico certificativo 
da sua deficiência, ela própria assume na sua petição de impugnação que o foi em 2007 (cfr. o números 
9 e 13 da petição inicial de impugnação, a fls. 3 e 4 dos autos), decorrendo do doc. n.º 5 junto com a 
mesma (e bem assim do processo administrativo junto aos autos) que terá sido por ofício datado de 11 
de Setembro de 2007 notificada para o exercício do direito de audição prévia relativamente ao IRS do 
ano de 2003, 2004 e 2005 (cfr. fls. 2 do processo administrativo).

O que se decidiu, porém, não foi que a situação dos autos estava directamente abrangida pela 
excepção consignada pelo n.º 3 da informação vinculativa, antes que «(…) considerando a Adminis-
tração Tributária que os atestados de incapacidade emitidos em data anterior à da entrada em vigor do 
Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, são idóneos para documentar deficiência fiscalmente relevante 
para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, para os anos de 2004 a 2007, quando as notificações 
para a sua apresentação se tenham dado em 2008, necessariamente (por identidade de razão) que há -de 
considerar os mesmos idóneos para prova da deficiência fiscalmente relevante para efeitos de atribui-
ção de benefícios fiscais para os mesmos anos, quando a notificação se haja dado noutra altura, sob 
pena de cair no arbítrio e violação dos supra -referidos princípios» (da igualdade e da justiça material).

Ora, ao contrário do alegado, parece -nos que assim é efectivamente.
Respeitando a liquidação impugnada a um ano – 2005 – relativamente ao qual a Administração 

tributária se auto -vinculou, nos termos dos artigos 55.º e 57.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 68.º da Lei Geral Tributária, a aceitar como válidos, para efeitos comprovação da incapa-
cidade fiscalmente relevante atendível para efeitos de IRS, nos termos do artigo 16.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (então vigente), os atestados de incapacidade emitidos em data anterior à da entrada 
em vigor do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro apresentados pelos sujeitos passivos notificados 
para os apresentar em 2008 – e independentemente da alegação e/ou prova da impossibilidade de os 
obterem naquele ano, pois que tais circunstâncias apenas aparecem referidas como justificativas da 
consagração do regime excepcional (cfr. a parte inicial do n.º 3 da informação) não havendo razão para 
se não crer na alegação da recorrida de fls. 49 dos autos, aliás verosímil, de que a impossibilidade dos 
sujeitos passivos obterem a declaração de incapacidade ao abrigo do D -Lei n.º 202/96, já se verifi-
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cava no ano de 2007, sendo que a informação refere apenas o ano de 2008, uma vez que se trata de 
um processo de 2008  -, não parece que os princípios da igualdade e da justiça material consintam na 
não extensão de idêntico tratamento apenas em razão de o contribuinte ter sido notificado para apre-
sentar o novo atestado alguns meses antes do início do ano de 2008. É que, como tem reiteradamente 
afirmado o Tribunal Central Administrativo Norte em (múltiplos) casos de contornos idênticos (cfr. a 
título de exemplo, os Acórdãos do TCA -Norte de 12 de Outubro de 2011, rec. n.º 258/10.7BEBRG, de 
30 de Novembro de 2011, rec. n.º 10/10.0BEBRG e de 25 de Maio de 2012, rec. n.º 224/10.2BEBRG), 
«(…) a exclusão da aplicação desse regime excepcional de um contribuinte assente no facto de ter sido 
antes de 2008 notificado para fazer essa prova (…) conduziria inaceitavelmente à aplicação de dois 
regimes totalmente distintos para situações materialmente iguais e com consequências graves já que a 
parte dos contribuintes objecto de acção inspectiva relativamente ao ano de IRS de 2004»  - ou outro 
dos anos abrangido no âmbito da excepção  - «(…), que tivessem declarado serem titular de benefício 
fiscal por serem portador de incapacidade igual ou superior a 60%, a Administração aceita o atestado 
apresentado ou a apresentar emitido em data anterior a Outubro de 1996; aos demais, colocados exac-
tamente na mesma circunstância (inspecção), a administração não aceita os referidos atestados como 
bastantes e procede a nova liquidação, ficando a sorte dos mesmos dependente do momento em que a 
própria administração entendeu fazer essa inspecção, emitir um ofício ou do contribuinte ser mais ou 
menos expedito a receber (ou não receber) essa mesma carta ou a invocar que já não podia obter esse 
atestado. Ou seja, não pode ser tudo deixado ao arbítrio da oportunidade da actuação inspectiva e de 
circunstâncias voláteis e irrelevantes do ponto de vista de uma justa e igual justiça tributária».

O ano em que o contribuinte foi notificado (de 2008 ou outro) para a apresentação de atestado 
médico para comprovação de deficiência fiscalmente relevante emitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 202/96 de 23 de Outubro não constitui, pois, critério material bastante para fundamentar a diversidade 
de tratamento dos contribuintes relativamente aos mesmos períodos de tributação, resultando da aplicação 
de tal critério uma diferenciação de tratamento entre contribuintes em situação substancialmente igual 
injustificada e contrária ao princípio da justiça, princípios a cuja observância a Administração tributária 
está vinculada no exercício das suas funções (cfr. o n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da República 
e o artigo 55.º da Lei Geral Tributária), designadamente na emissão de informações vinculativas e sua 
aplicação a casos semelhantes.

No mesmo sentido decidiu este Supremo Tribunal no recente Acórdão do passado dia 6 de Junho, 
proferido no rec. n.º 31/12.

Ao contrário do implicitamente alegado pela recorrente (cfr. conclusão 5 das suas alegações de 
recurso) o decidido quanto à necessária extensão do âmbito da excepção consagrada no n.º 3 da infor-
mação vinculativa mercê do princípio da igualdade e da justiça de modo algum afronta a jurisprudên-
cia consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que, após a entrada em vigor do Decreto -Lei 
n.º 202/96 de 23 de Outubro, não era ilegal a exigência de novo atestado nos termos do Decreto -Lei 
n.º 202/96 para comprovação de deficiência fiscalmente relevante. É que se este Supremo Tribunal 
sancionou tal exigência, certo é que nunca a impôs, pois que cabe à Administração, desde que observe 
a Constituição e a lei, verificar os pressupostos do facto tributário ou do direito a benefícios fiscais. 
Contudo, se Administração se auto -vinculou perante os contribuintes a excepcionalmente aceitar como 
meio de prova da deficiência fiscalmente relevante para efeitos de IRS dos anos de 2004 a 2007 os 
atestados de incapacidade emitidos ao abrigo da legislação vigente à data da verificação da deficiência, 
cabe aos tribunais verificar, quando para tal solicitados, se daí não resulta tratamento discriminatório 
dos demais contribuintes merecedores de tratamento idêntico, e sancionar tal discriminação, quando 
ocorra, invalidando os actos que a traduzam.

O recurso não merece, pois, provimento.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

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

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Cônjuge do Executado. Embargos de Terceiro.
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Sumário:

A obrigatoriedade da citação do cônjuge do executado/devedor que consta do título 
executivo nos casos de penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo na 
execução fiscal, com a subsequente atribuição ao cônjuge da posição de parte no 
processo executivo (detendo, a partir daí, a possibilidade de exercer todos os direitos 
processuais atribuídos ao executado), e que já encontrava previsão no Código de 
Processo das Contribuições e Impostos (artigo 212.º), implica que ele não tenha 
a possibilidade de embargar de terceiro, por não deter a qualidade de “terceiro”, 
devendo reagir contra actos ilegais que afectem os seus direitos através dos meios 
processuais concedidos ao executado.

Processo n.º 939/10 -30.
Recorrente: Maria Laura Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. MARIA LAURA FERREIRA, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal 
Administrativo do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte, a fls. 562 a 573, que 
negou provimento ao recurso jurisdicional interposto da sentença do TAF do Porto que manteve a de-
cisão de improcedência dos embargos de terceiro deduzidos contra a penhora do prédio misto descrito 
na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 01638/100388 da freguesia de Pedroso, efectuada no 
processo de execução fiscal pendente no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia  -3 contra o cônjuge 
da Embargante, Américo Ferreira Coelho Relvas.

Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O Acórdão recorrido não se pronunciou sobre a questão contida nas conclusões 43, 44, 45 e em 

VI das Alegações apresentadas no recurso da sentença da 1ª Instância referente à contradição entre a 
anterior decisão do processo de execução fiscal, transitada em julgado  - que reconheceu a aplicabilidade 
do disposto no artº 825.º do C.P.C., nomeadamente no n.º 4, e os direitos que assistem à recorrente que 
não é executada, e mandou suspender a execução até à partilha  - e a decisão daquela sentença de que 
nada obsta ao prosseguimento da execução sobre o bem penhorado  - que devia apreciar;

2. Pelo que é nulo o Acórdão recorrido, nulidade que se invoca para os devidos e legais efeitos 
(artº. 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC);

SEM PRESCINDIR
3. Nos processos de execução fiscal é executado apenas Américo Ferreira Coelho Relvas;
4. À data das penhoras a recorrente era também proprietária e possuidora do prédio misto com-

posto pelo prédio urbano inscrito na matriz sob o artº 4237 (anteriormente 3019) e pelo prédio rústico 
inscrito na matriz sob o artº 2348, descrito na competente Conservatória sob o número 01638/100388 
da freguesia de Pedroso;

5. Citada em 25/03/1991 nos termos do artigo 212.º do CPCI, a recorrente requereu processo de 
Inventário para Separação de Meações, ao abrigo do disposto no artº 825.º do CPC de que na execução 
movida contra um só dos cônjuges, o cônjuge do executado pode requerer a separação de bens, ficando 
a execução suspensa até à partilha e se pela partilha os bens penhorados não couberem ao executado, 
podem ser penhorados outros que lhe tenham cabido;

6. Por virtude da partilha feita no processo de Inventário, por sorteio, foi adjudicado à recorrente 
o prédio urbano e foram adjudicados ao executado bens móveis e o prédio rústico;

7. Ao prédio misto n.º 01638/100388 da freguesia de Pedroso foi desanexado o prédio 
n.º 05098/190496 da freguesia de Pedroso, o prédio urbano passou a estar registado sob o n.º 01638/100388 
da freguesia de Pedroso e o prédio rústico passou a estar registado sob o no 05098/190496 da freguesia 
de Pedroso;

8. A recorrente registou o prédio urbano descrito sob o n.º 01638/100388 da freguesia de Pedroso 
em seu nome, por partilha de meação, ou seja, por partilha no referido Inventário para separação de bens;

9. Está provada a posse da recorrente sobre o prédio urbano, designadamente pelos documentos 
que provam que a recorrente é a proprietária e possuidora do prédio urbano, age e actua como tal, no-
meadamente pagando as respectivas contribuições e impostos, que são de elevado valor;

10. A penhora que incide sobre o prédio urbano ofende a posse da recorrente e por força do disposto 
no artº. 825.º, n.º 4, do CPC tem que ser ordenado o levantamento da penhora incidente sobre o prédio 
urbano, mantendo -se a penhora apenas sobre o prédio rústico adjudicado ao executado;

11. Não sendo a recorrente executada, apenas podiam ser penhorados bens próprios do execu-
tado ou bens comuns do casal do executado mas devendo observar -se quanto a estes o preceituado no 
artº 825.º do CPC, ou seja, o direito do cônjuge do executado a requerer a separação de bens e, quanto 
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aos bens que na partilha caibam ao cônjuge do executado, a não manutenção da penhora, passando a 
penhora a incidir apenas sobre os bens atribuídos na partilha ao executado;

12. O facto da recorrente não ser executada, a ocorrência da partilha, a alteração do prédio misto 
em dois prédios, um urbano e um rústico, a adjudicação da propriedade do prédio urbano à recorrente, 
a posse que esta detém sobre o prédio urbano, implica que sejam julgados procedentes os Embargos de 
Terceiro no que se refere ao prédio urbano, que já integrou o prédio misto, mas que, actualmente, é um 
prédio autónomo e que é propriedade exclusiva da recorrente e está na posse desta, devendo reconhecer -se 
que a penhora feita nos autos de execução fiscal ofende a posse da recorrente quanto ao prédio urbano;

13. Por virtude da partilha tornou -se ineficaz em relação à recorrente as penhoras incidentes sobre 
o prédio urbano adjudicado a esta no processo para separação de meações;

14. Terceiro é quem na acção executiva não é parte, quem não tiver sido demandado para a acção 
executiva, não sendo nem exequente nem executado, o que é o caso da recorrente (artº. 1037.º, n.º 2, 
do CPC, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 503/2004/T, D.R. II Série, de 02/11/2004);

15. A citação nos termos do artº. 212.º do CPCI não constituiu qualquer intervenção da recorrente 
no processo ou situação de que lhe pudesse advir a qualidade de co -executada ou de que passasse a 
dispor dos direitos processuais do executado, pois nem o artº 212.º do CPCI nem qualquer outro dis-
positivo legal estipulavam um tal efeito;

16. O que o CPCI estipulava no caso de devedores solidários era que a execução instaurada 
contra a pessoa que no título figurasse como originário devedor poderia reverter, na falta de bens 
penhoráveis, contra os responsáveis solidários pelo pagamento da dívida exequenda, tendo que ha-
ver um despacho de reversão e a sua citação ao devedor solidário, para este passar a ter o estatuto 
processual de co -executado e os direitos processuais que assistiam ao executado, o que no caso não 
sucedeu (artº. 146.º do C.P.C.L);

17. Em 25/03/1991 o CPC também não previa que o cônjuge do executado passasse a ter a po-
sição de co -executado por força da citação prevista no artigo 864.º do CPC, não existindo a norma do 
artigo 864.º -B do CPC apenas introduzida pelo D.L. n.º 329 -A/95, de 12/12, e só aplicável aos proces-
sos iniciados após a sua entrada em vigor, a conferir ao cônjuge do executado à sua citação, todos os 
direitos que a lei processual confere ao executado;

18. Em 25/03/1991, o que o CPC previa no artigo 825.º era que na execução movida contra um 
só dos cônjuges, não havendo moratória, podiam ser penhorados bens comuns se o exequente, ao 
nomeá -los à penhora, pedisse a citação do cônjuge do executado para requerer a separação de bens, 
tendo o cônjuge do executado direito de requerer a separação de bens, e, em consequência, a execução 
fica suspensa até à partilha e se pela partilha, os bens penhorados não couberem ao executado, serem 
nomeados à penhora e penhorados outros bens;

19. A recorrente nunca foi citada como co -executada para os termos do processo, nunca teve 
oportunidade de se opor a execução, a recorrente foi juridicamente aceite como terceiro no âmbito do 
processo de execução fiscal;

20. A recorrente nunca foi notificada ou citada para pagar as dívidas em causa, não foi citada 
para deduzir oposição, sendo -lhe dado conta apenas de que a execução corria contra o ex -marido e 
não contra ela;

21. O Acórdão recorrido pretende transformar a recorrente enquanto terceira em parte principal 
da execução, o que é ilegal e viola frontalmente os princípios constitucionais ao diminuir -lhe ostensiva 
e claramente os seus direitos e garantia;

22. A impossibilidade da dedução de embargos de terceiro só existiria se verificado o disposto 
no artº. 1038.º, n.º 2, alínea c), do CPC – de não havendo lugar a moratória e ter sido feita a citação do 
cônjuge do executado para requerer a separação de bens;

23. Independentemente da questão de haver ou não lugar a moratória, resulta do teor da citação 
feita à recorrente que esta não foi citada para requerer a separação de bens, e portanto, podia ter dedu-
zido os embargos de terceiro;

24. Não tem fundamento o entendimento do Acórdão recorrido de considerar “questão nova” a do 
afastamento da aplicação do regime da comunicabilidade das dívidas, porque foi alegado na petição de 
Embargos de Terceiro (artigos 110, 12º) e a sentença da 1ª Instância pronunciou -se sobre esta questão;

25. As contribuições para a Segurança Social não são impostos mas taxas, que são a contrapartida 
devida pelas prestações da segurança social aos beneficiários da previdência;

26. Da própria natureza do IVA e das contribuições para a Segurança Social resulta que não se 
está na presença de dívidas incidentes sobre actividade do executado, sobre proveitos da actividade 
comercial do executado, por força ou em função de rendimentos auferidos pelo executado em proveito 
comum do casal;

27. O Estado ao mover a execução por dívidas de IVA e contribuições para a Segurança Social 
contra o executado, nada mais está do que a pedir ao executado a restituição de montantes por este 
recebidos de terceiros e destinados ao Estado, sendo o executado mero depositário desses montantes 
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e tendo o executado a obrigação pessoal e intransmissível de as entregar ao Estado, derivando a não 
entrega de facto imputável exclusivamente ao executado;

28. Os actos que o executado praticou ao não restituir ao Estado os montantes a este destinados, 
são actos estranhos ao exercício do comércio pelo executado, são o contrário de actos de comércio 
definidos nos artigos 2.º e 230.º do Código Comercial, sendo as dívidas fiscais e à Segurança Social 
dívidas civis e não comerciais;

29. No domínio do Direito Fiscal vigoram os princípios da legalidade e da tipicidade, definindo 
as normas fiscais quem, em cada caso, é o sujeito passivo do imposto, quem está pessoalmente sujeito 
à obrigação tributaria, que no IVA é tão só o executado, e só ele foi demandado;

30. Também no caso das contribuições à Segurança Social se impõe a obrigação de entrega tão 
só ao executado, enquanto entidade patronal;

31. A relação estabelecida entre o executado e a Fazenda Nacional não é uma relação juridico-
-comercial, desde logo porque o Estado actua investido de “ius imperi”;

32. As quantias em causa nos processos de execução movidos contra o executado não respeitam 
a dívidas que tenham sido contraídas por força da actividade comercial pelo executado, pois as dividas 
não são subjectivamente comerciais, tendo origem em factos ilícitos imputáveis a comerciante e da 
responsabilidade estritamente pessoal deste, sem comunicabilidade ao cônjuge;

33. Nos termos do artigo 1692º, n.º 1, alínea b), do Código Civil, são expressamente qualificadas 
como dividas da responsabilidade pessoal e única de um dos cônjuges as restituições devidas por facto 
imputável a esse cônjuge, salvo se esses factos estiverem abrangidos pelo disposto nos nºs. 1 e 2 do 
artigo anterior, o que não é o caso;

34. As dividas em causa são de natureza pessoal e civil, da responsabilidade exclusiva do execu-
tado, ex -cônjuge da recorrente, resultando da prática de um acto ilícito, e só são responsáveis por tais 
dividas os bens próprios do ex -cônjuge da recorrente e subsidiariamente a meação nos bens comuns 
(artº. 1696.º do C.C.);

35. E por virtude da separação de bens ficou determinado que o prédio urbano que integrou o 
prédio misto penhorado nestes autos é da recorrente e que o prédio rústico é do executado;

36. Nos termos dos artigos 1691.º (pelo argumento a contrario sensu) e 1692.º, n.º 1, alínea b), 
do Código Civil, o executado é perante a Administração Fiscal o único responsável pelo pagamento 
das dívidas fiscais originadas por ele e às quais a recorrente é totalmente alheia e terceira, que não teve 
hipótese de controlar ou evitar, porque não tinha sequer conhecimento nem interferência na actividade 
do executado;

37. A recorrente nunca teve nada a ver com a actividade comercial do executado, nem com a 
existência das dívidas em causa [a recorrente sempre esteve alheia e desligada da actividade exercida 
pelo executado, desconhecendo os actos e negócios praticados ou celebrados por este, a situação 
económico -financeira do estabelecimento industrial do marido, bem como a existência das dívidas em 
causa – cfr. 11) Matéria de Facto Provada];

38. O entendimento do Acórdão recorrido, ao remeter para a fundamentação da sentença da 
1ª Instância, de que a partilha ocorrida no processo de Inventário para Separação de Meações nenhuns 
efeitos têm em relação à execução e que esta pode prosseguir sobre o bem e os dois prédios distintos, 
viola o disposto no artº 825.º do CPC ao abrigo do qual foi requerida a partilha;

39. Na partilha o prédio urbano (que integrou o prédio misto penhorado que já não existe) não 
coube ao executado, sendo a consequência legal a de a penhora ter que ser levantada quanto ao prédio 
urbano de que é proprietária e possuidora a recorrente (artº. 825.º, n.º 4, do CPC);

40. Após a partilha, as execuções fiscais em causa não podem prosseguir sobre bens adjudicados 
na partilha à recorrente, que não é executada;

41. Nos processos de execução fiscal há decisão transitada em julgado que reconheceu a aplicabili-
dade do disposto no artigo 825.º do CPC, nomeadamente no n.º 4, e os direitos que assistem à recorrente 
que não é executada, e mandou suspender a execução até à partilha, decisão que é contraditória com 
o entendimento do Acórdão recorrido, ao remeter para a fundamentação da sentença da 1ª Instância, 
de que “nada obsta ao prosseguimento da execução sobre o bem penhorado ainda que, por motivos 
supervenientes, se deva agora tomar como dois prédios distintos”;

42. Havendo decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, prevalece e cumpre -se a que pas-
sou em julgado em primeiro lugar, pelo que nunca poderia ser atendido e cumprido o entendimento do 
Acórdão recorrido (art. 675.º do CPC);

43. O Acórdão recorrido viola, designadamente, os seguintes princípios de Direito: Principio da 
Legalidade; da Justiça, da Boa Fé, da tutela da Confiança, da Legalidade Tributária, da protecção dos 
direitos e interesses dos cidadãos, da verdade material, da certeza e segurança jurídicas;

44. O Acórdão recorrido viola o disposto nos artigos 663.º, 675.º, 825.º 1037.º, n.º 2, 1038.º, do 
CPC, artigo 146.º do CPCI, artigos 2.º e 230.º do C.Comercial, artigo 1692.º, n.º 1, alínea b), 1696.º, 
do C.Civil, artigos 1.º, 2.º, 18.º, nºs. 2 e 3, 20.º, 103.º, nºs. 2 e 3, 266.º, n.º 2, 268.º, nºs. 3 e 4, da C.R.P.
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Nestes termos e nos melhores de Direito que V. Exas. Sabiamente saberão suprir deve ser dado 
provimento ao presente recurso, revogando o Acórdão recorrido e substituindo por outro que julgue 
procedentes os Embargos de Terceiro, ordenando -se o levantamento da penhora que incide sobre o 
prédio urbano adjudicado à recorrente no processo de Inventario para Separação de Meações, com as 
consequências legais, e assim se fará JUSTIÇA.

1.2. A Fazenda Pública apresentou contra -alegações para defender a manutenção do julgado, tendo 
rematado com as seguintes conclusões:

1. A Recorrente foi citada na execução fiscal em que o seu cônjuge era executado,
2. Tal facto conferiu à Recorrente a qualidade de parte na referida Execução Fiscal.
3. A sentença proferida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro deduzidos pela Recorrente 

na mesma execução com o fundamento de que ela era parte na execução e, nessa qualidade, não podia 
deduzir embargos de terceiro – faltava -lhe a qualidade de terceiro.

4. A sentença proferida nos embargos estava sujeita às normas do 660.º do CPC, pelo que conheceu 
em primeiro lugar, das questões processuais que podiam determinar a absolvição da instância, segundo 
a ordem imposta pela sua precedência lógica (nº 1), E

5. Não conheceu das questões que a Recorrente diz não ter conhecido porque o juiz deve resolver 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão 
esteja prejudicada pela solução dada a outras.

6. O Acórdão recorrido, negando provimento ao recurso e confirmando a sentença recorrida 
cumpriu as citadas normas do CPC.

1.3. Por acórdão proferido a fls. 694 a 696, o TCAN pronunciou -se sobre a arguição de nulidade 
do acórdão recorrido, tendo desatendido essa arguição.

1.4. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência 

as questões colocadas no presente recurso jurisdicional, tendo em conta que nada obsta ao seu conhe-
cimento, na medida em que os presentes autos foram instaurados em 18 de Abril de 1991, antes, pois, 
da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, que extinguiu, no contencioso 
tributário, o terceiro grau de jurisdição, diploma que, de acordo com o preceituado no artigo 120.º do 
ETAF, apenas afectou os processos instaurados a partir da sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 
15 de Setembro de 1997 (ex vi da Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central 
Administrativo iniciou o seu funcionamento e foi instalado).

2. No acórdão recorrido constam como provados os seguintes factos:
1. No Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 3, foram instauradas contra Américo Ferreira 

Coelho Relvas os processos de execução fiscal n.º 1162/860.00383.2/88 e apensos para cobrança co-
erciva de dividas de IVA de 1986 e 1987 e de contribuições ao Centro Regional de Segurança Social 
do Porto dos anos 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989 no montante global de Esc. 137.349.013$00 
(€ 685.093,99) cfr. doc. n.º 3 e oficio de folhas 211.

2. Nas execuções a que alude o número anterior foi efectuada em 88.06.17, para garantia do paga-
mento da divida de IVA do ano de 1986 no montante Esc. 27.667.802$00, a penhora do seguinte bem: 
«prédio misto sito no lugar de Moeiro com a parte urbana sob o art. 3019 e o rústico sob o artigo 2348 
da Freguesia de Pedroso, descrita na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sobre o 
n.º 01638/100388 da Freguesia de Pedroso» cfr. Folhas 216 dos autos.

3. Em 90.06.19, para garantia do pagamento da divida ao CRSS Porto, dos anos 1984 a 1989 foi 
efectuada a penhora do mesmo bem a que alude o número anterior  - cfr.212 dos autos.

4. Em 90.10.18, para garantia da divida de IVA dos anos 1987, 1988 e 1990, no montante de Esc. 
30.867.146$00 foi efectuada a penhora do mesmo bem a que aludem os dois números anteriores  - cfr. 
folhas 222 dos autos;

5. Por carta registada com A/R recepcionada em 25.03.1991, foi a embargante citada nos termos 
do art. 212.º do CPCI  - cfr folhas 228 a 229.

6. Os presentes embargos deram entrada no Serviço de Finanças de Vila de Gaia 3 em 1991.04.02 
 - cfr. carimbo da P.I.

7. A embargante é casada sob o regime da comunhão geral de bens com Américo Ferreira Coelho 
Relvas desde 16.07.1960  - cfr. Folhas 6 dos autos.

8. Por escritura pública lavrada em 1975.09.10, na Secretária Notarial de Vila Nova de Gaia 
e exarada a folhas 39, 41 do Livro C  - 112 Adriano Gonçalves Passos e Outros declaram vender ao 
executado e este declarou comprar o bem identificado a folhas 454 verso cfr folhas 8 a 12 dos autos.

9. O prédio anteriormente referido encontra -se descrito na competente Conservatória sob o 
n.º 1638 da freguesia de Pedroso e ali registado a favor do executado através da inscrição G1, cfr 352 
a 354 dos autos.

10. Tendo posteriormente e na sequência da construção da parte urbana passado a prédio misto e 
a dispor da supra referenciada descrição matricial  - cfr. 352 a 354.
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11. A embargante sempre esteve alheia e desligada da actividade exercida pelo marido, desconhe-
cendo os actos e negócios praticados ou celebrados pelo marido, a situação económica ou financeira 
do estabelecimento industrial do marido bem como a existência das dívidas em causa.

12. No 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia correram termos os autos de 
Inventario Facultativo n.º 3679 em que foi requerente a embargante e requerido o executado, tendo sido 
proferida sentença homologatória da partilha em 96.05.29. cfr. Folhas 35 e seguintes.

O Tribunal julgou como não provado que desde 10.09.1975 a embargante tenha vindo a proceder 
a benfeitorias no prédio adquirido, recolhendo as suas utilidades, cedendo -o, utilizando -o, dispondo 
dele como coisa sua, fruindo as suas utilidades, forma continuada sem oposição nem interrupção e 
com conhecimento geral, na convicção de exercer o direito de propriedade.

3. As questões sob recurso, delimitadas que estão pelas conclusões da alegação da embargante, 
ora recorrente, são essencialmente as de saber se o acórdão recorrido padece de nulidade por omissão 
de pronúncia e, no caso negativo, se incorreu em erro de julgamento ao ter concluído que a embargante 
não detém a qualidade de terceiro na execução fiscal.

3.1. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO.
A Recorrente vem arguir a nulidade do acórdão recorrido, proferido pelo TCAN a fls. 562 a 573, 

alegando, em síntese, a falta de pronúncia sobre questões que suscitara e que se encontravam sintetizadas 
nas conclusões 43ª, 44ª e 45ª, e em VI das alegações (nas quais se encontra vazada a matéria condensada 
naquelas conclusões) do recurso interposto da sentença proferida pelo TAF do Porto.

Na conclusão 43ª referira -se o seguinte: “Após a partilha as execuções fiscais a que se reportam 
os autos não podem prosseguir sobre bens adjudicados na partilha à recorrente”, na conclusão 44ª 
constava que “No processo de execução fiscal há já decisão transitada em julgado que reconheceu a 
aplicabilidade do disposto no artigo 825º do CPC nomeadamente no n.º 4 e os direitos que assistem à 
recorrente que não é executada e mandou suspender a execução até à partilha decisão que é contra-
ditória com o entendimento da sentença recorrida de que nada obsta ao prosseguimento da execução 
sobre o bem penhorado ainda que por motivos supervenientes se deva agora tomar como dois prédios 
distintos.”, e na conclusão 45ª dizia -se que “Havendo decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, 
prevalece e cumpre -se a que passou em julgado em primeiro lugar pelo que nunca poderia ser atendido 
e cumprido o entendimento contido na sentença recorrida artigo 675º do CPC.”.

Com tais conclusões pretendia a Recorrente suscitar o erro de julgamento cometido na sentença 
recorrida quanto à invocada impenhorabilidade do prédio que posteriormente lhe veio a ser adjudicado 
na partilha de bens ocorrida na sequência do pedido de separação de bens, quanto à incomunicabilidade 
da dívida exequenda, sua posse sobre o bem, e ilegalidade do prosseguimento da execução contra si.

A sentença havia julgado improcedentes os embargos com base, essencialmente, em dois funda-
mentos, distintos e autónomos entre si: por um lado, a embargante não deteria a qualidade de terceiro, 
sendo que, por força da sua citação para a execução fiscal, efectuada nos termos do artigo 212.º do 
Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), análogo ao actual artigo 239.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), passou a deter a qualidade de parte na execução, 
mais precisamente de co -executada; por outro lado, sendo a dívida exequenda da responsabilidade 
de ambos os cônjuges, a penhora efectuada não seria susceptível de ofender a posse da embargante 
ou outro direito incompatível com esse acto, dado que por essas dívidas respondem não só os bens 
comuns do casal como, também, os bens próprios de cada um dos cônjuges, sendo, assim, irrelevante 
que a embargante tenha requerido, após a penhora, a separação de meações e que lhe tenha cabido, na 
respectiva partilha, a parte urbana do prédio misto penhorado, pois que tal prédio urbano, apesar de 
passar a ser um bem próprio da embargante, continuaria a responder pelas dívidas comuns contraídas 
na vigência do matrimónio.

O acórdão recorrido apreciou unicamente a primeira questão, concluindo pelo acerto do julgado 
quanto à falta de verificação do requisito da qualidade de “terceiro” da embargante, reconhecendo, assim, 
tal como o fizera já o tribunal a quo, que por força da sua citação nos termos do artigo 212.º do CPCI, a 
embargante passara a figurar como co -executada, negando, com esse fundamento, provimento ao recurso.

Ora, como se sabe, não constitui nulidade do acórdão o não conhecimento de questões que, em 
face da solução dada ao litígio, devem considerar -se prejudicadas, pois que do dever legal imposto ao 
juiz de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação é expressamente 
exceptuado o conhecimento daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, como 
decorre à evidência do disposto no artigo 660º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

O caso em apreço é, pois, de manifesta prejudicialidade, pelo que não se verifica a pretendida 
nulidade do acórdão recorrido.

3.2. DO ERRO DE JULGAMENTO
Segundo o acórdão recorrido, «... pese embora o douto arrazoado da recorrente nas suas alega-

ções, o certo é que no caso dos autos a embargante como bem decidiu o Mº Juiz de 1ª instância não 
tem a qualidade de terceiro.
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Efectivamente verifica -se dos autos que a mesma foi citada para a execução nos termos do 
art. 212.º do CPCI, por ser cônjuge do executado. E como bem refere o Mº juiz “a quo” com a citação 
do art. 212.º do CPC o cônjuge passa a ter no processo todos os direitos conferidos ao executado, 
passando a ser parte ou co -executado.

Mas se assim é deixa de ser terceiro, pois como se sabe terceiro é aquele que não tenha inter-
vindo no processo ou no acto jurídico de que emana a diligência judicial nem represente quem foi 
condenado no processo ou quem no acto se obrigou. Como preceituava aliás o nº2 do art. 1037.º do 
CPC entretanto revogado.

Ora com a citação a embargante passa a ter qualidade de parte.
Como também escreveu Jorge Lopes de Sousa in CPPT anotado a folhas 847 o cônjuge quando 

citado para o processo por se estar a executar uma divida comum é verdadeiro co -executado pelo que 
os direitos processuais que lhe devem ser reconhecidos no processo são todos os que são conferidos 
ao executado.

Não tendo a recorrente a qualidade terceiro, porque a procedência deste meio tutelar judicial 
depende do preenchimento cumulativo de todos os seus pressupostos legais a saber: a qualidade de 
terceiro, a posse real e efectiva e anterior ao acto de penhora e a ofensa a essa posse ou direito por 
acto judicial, a falta de um dos elementos determina desde logo a impossibilidade de poder ver pro-
cedentes os embargos».

Tal decisão não se nos afigura passível de censura, na medida em que se encontra provado pelas 
instâncias que «Por carta registada com A/R recepcionada em 25.03.1991, foi a embargante citada nos 
termos do art. 212.º do CPCI» (cfr. ponto 5.º do probatório), isto é, que por força da penhora do prédio 
misto identificado no ponto 2 do probatório  - que à data da penhora constituía, de forma indiscutível, 
um bem comum do casal, já que adquirido na constância do matrimónio, atento o regime de comu-
nhão geral de bens, conforme consta dos pontos 7.º e 8.º do probatório  - a embargante foi citada para a 
execução, na qualidade de cônjuge do executado, nos termos do artigo 212.º do CPCI, segundo o qual 
«Feita penhora e junta a certidão de ónus, serão citados os credores com garantia real, relativamente 
aos bens penhorados, e o cônjuge do executado no caso previsto no artigo 195.º ou quando a penhora 
incida sobre bens imobiliários, sem o que a execução não prosseguirá» (sublinhado nosso).

Na verdade, à data da penhora desse prédio misto (ocorrida em 1988 e em 1990) e à data da instau-
ração dos presentes embargos (em 2/04/1991), vigorava ainda o Código de Processo das Contribuições 
e Impostos, aprovado pelo Dec.Lei n.º 45005, de 27 de Abril de 1963, que no seu art.º 186.º preceituava 
(em sentido análogo ao que dispunha o art.º 1037.º do Código de Processo Civil) que «Quando o ar-
resto ou a penhora ofenda a posse de terceiro, pode o lesado fazer -se restituir à sua posse por meio de 
embargos de terceiro», enunciando, assim, os dois requisitos fundamentais de que dependia, na altura, a 
procedência da pretensão do embargante contra a diligência judicial de apreensão de bens: a qualidade 
de terceiro e a posse.

E do artigo 1038.º n.º 1 do CPC (1) decorria que também assim era quanto aos embargos de ter-
ceiro por parte do cônjuge do executado, ao permitir que este viesse por tal meio defender a sua posse 
relativamente a bens próprios e/ou a bens comuns indevidamente apreendidos, desde que tivesse a 
“posição de terceiro”.

Ora, embora o legislador do CPCI não dissesse o que entendia por terceiro, a doutrina e a juris-
prudência sempre consideraram que ele remetia para o conceito de terceiro constante do art.º 1037.º do 
CPC (na redacção anterior à reforma introduzida pelo DL n.º 375 -A/99, de 20.09), segundo o qual se 
considerava «terceiro aquele que não tenha intervindo no processo ou no acto jurídico de que emana 
a diligência judicial, nem represente quem for condenado no processo ou quem no acto se obrigou».

O cônjuge do executado teria, assim, a posição de terceiro, nos termos e para os efeitos constantes 
tanto do art.º 1038.º do CPC como do art.º 186.º do CPCI, quando não figurasse no título nem repre-
sentasse quem nele figurasse e não tivesse tido intervenção no processo ou no acto de penhora.

No caso vertente, a embargante, ora Recorrente, não figura nos títulos executivos que servem de 
base à execução fiscal. Todavia, foi citada para essa execução em 25/03/1991, nos termos previstos 
no artigo 212.º do CPCI, por força da penhora de bens imóveis, já que a penhora desse tipo de bens 
sempre obrigou, no processo de execução fiscal, à citação do cônjuge do executado, tal como constava 
expressamente do art.º 212.º do CPCI e do posterior art.º 321.º do CPT, bem como do actual art.º 239.º 
do CPPT.

E como a doutrina e a jurisprudência sempre afirmou, essa citação ou chamamento à execução 
confere ao cônjuge a qualidade de parte na execução, com a possibilidade de exercer, a partir daí, todos 
os direitos processuais que são atribuídos ao devedor que consta do título executivo.

Verifica -se, assim, que o regime das execuções fiscais é, nesta parte, diverso do que constava do 
art.º 864.º, n.º 1, alínea a), do CPC, que apenas obrigava à citação do cônjuge do executado quando a 
penhora tivesse recaído sobre imóveis que este não pudesse alienar livremente.

Por outro lado, enquanto no processo executivo comum movido contra só um dos cônjuges e caso 
haja lugar a moratória, o exequente, querendo penhorar bens comuns do casal, deve, ao nomeá -los à 
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penhora, requerer logo a citação do cônjuge do executado para os efeitos do art.º 825º do CPC (caso 
em que o cônjuge fica expressamente impedido de deduzir embargos de terceiro, conforme decorre do 
disposto no art.º 1038.º, n.º 2, alínea c), do CPC), o mesmo não acontece na execução fiscal, dado que a 
citação do cônjuge é oficiosa, não sendo necessário requerimento do exequente, ficando, assim, o cônjuge 
impedido de embargar de terceiro contra a penhora de bens comuns logo que realizada essa citação.

Em suma, a obrigatoriedade da citação do cônjuge do devedor nos casos de penhora de bens imó-
veis ou móveis sujeitos a registo na execução fiscal, com a subsequente atribuição da posição de parte 
nesse processo executivo, que já encontrava previsão no CPCI, implica que a Recorrente não tenha a 
possibilidade de embargar de terceiro, devendo reagir contra actos ilegais que afectem os seus direitos 
através dos meios processuais concedidos ao executado. Deste modo, se após a separação de meações 
e partilha dos bens realizada após a sua citação, a propriedade do imóvel penhorado lhe é atribuída, 
poderá pedir o levantamento da penhora no próprio processo executivo  - caso esteja em causa dívida 
da exclusiva responsabilidade do devedor que consta do título executivo – sendo tal pedido analisado e 
decidido pelo órgão da execução fiscal, com possibilidade de reclamação da sua decisão para tribunal, 
nos termos previstos no artigo 276.º do CPPT (2).

Termos em que não merece censura a decisão que pelas instâncias foi proferida, no sentido da 
falta de verificação do requisito da qualidade de “terceiro” da embargante, o que prejudica a análise da 
verificação de todas as restantes questões suscitadas pela recorrente.

Uma nota final para esclarecer que não há, na única interpretação que julgamos possível do acór-
dão do STA constante de fls. 189 a 196 destes autos, proferido no âmbito de recurso jurisdicional da 
decisão que inicialmente havia indeferido liminarmente estes embargos de terceiro, decisão transitada 
em julgado em sentido diverso, pois esse acórdão limitou -se a concluir que não era ainda claro nos autos 
que fosse manifesta a improcedência dos embargos e, por considerar a questão discutível, revogou essa 
decisão liminar e determinou a baixa dos autos para que esse despacho fosse substituído por outro que 
não fosse de indeferimento liminar pelos mesmos motivos.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) A que corresponde o actual artigo 352.º do CPC, segundo o qual “o cônjuge que tenha a posição de terceiro pode, 
sem autorização do outro, defender por meio de embargos os direitos relativamente aos bens próprios e aos bens comuns que 
hajam sido indevidamente atingidos pela diligência”.

(2) A que correspondia o recurso judicial previsto no artigo 355.º na vigência do CPT. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Gravação da prova. Prazo de arguição.

Sumário:

 I — A deficiência de gravação da prova, em termos de tornar imperceptíveis os de-
poimentos das testemunhas, constitui nulidade secundária, tipificada no n.º 1 do 
artigo 201.º, n.º 1, do CPC, cujo conhecimento depende da arguição da parte.

 II — O prazo para arguição da referida nulidade deve ser aquele dentro do qual a parte 
pode apresentar as alegações escritas previstas no artigo 120.º do CPPI, caso a 
parte opte por as apresentar.

 III — O artigo 9.º do DL n.º 39/95 de 15 de Fevereiro não permite a invocação da refe-
rida nulidade a todo o tempo.

Processo n.º 1039/11 -30.
Recorrente: Marítimo da Madeira, Futebol SAD.
Recorridos: Ministério Público e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, identificado nos autos, interpõe recurso jurisdicional 
do despacho de 11/7/2008 proferido no processo n.º 147/05.7.BEFUN que corre termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Funchal, o qual julgou extemporânea a arguição da nulidade da gravação 
da prova produzida na audiência ocorrida em 19/6/2008.

Parta tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1  - O presente recurso deve ter subida imediata nos termos do artigo 285º, n.º 2 do CPC, sob pena 

de perder o seu efeito útil.
2  - O despacho de 11/7/2008 que indeferiu por extemporâneo o requerimento de arguição de 

nulidade por vício de gravação de prova produzida em audiência e/ou inquirição de testemunhas é 
nulo por falta de fundamentação legal, nos termos conjugados dos artigos 668º n.º 1, alínea b) e 666º 
n.º 3 do CPC ex vi artigo 2.º, alínea e) do CPPT, por omitir qualquer referência à não aplicabilidade do 
disposto no artigo 9º do DL 39/95 de 15.2 quando foi o próprio Tribunal “a quo” que o trouxe à colação 
e suscitou a sua aplicação ao caso concreto.

3  - O despacho ora recorrido viola o disposto nos artigos 201º e 205º do CPC ex vi do artigo 2º 
alínea e) do CPPT, pois considera extemporânea a arguição de nulidade por vício de gravação de prova 
produzida em audiência e/ou inquirição de testemunhas por não se estar ainda em fase de recurso, quando 
tal arguição é determinada somente nos termos do artigo 205º do CPC, ou seja, do conhecimento da 
nulidade e não por se estar em fase de recurso.

4  - Em qualquer caso, mesmo não sendo aplicáveis os artigos 201º e 205º do CPC, o que só se 
admite por mera questão de patrocínio, sempre seria aplicável o artigo 9º do DL 39/95 de 15.2, atenta 
a essencialidade dos depoimentos das testemunhas Jorge Nóbrega Gonçalves e João Luís Lomelino de 
Freitas que o Tribunal “a quo” nunca colocou em causa.

5  - Por motivos de economia processual e por garantia e preservação da prova testemunhal da 
Impugnante o Tribunal “a quo” deveria igualmente ter ordenado a repetição da mencionada prova, 
mais a mais depois de ter reconhecido expressamente a existência dos vícios invocados pela impugnante 
nas referidas gravações.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. O despacho impugnado tem o seguinte teor:
“Nulidade ora invocada:
Efectivamente, a gravação tem os problemas invocados.
Mas a verdade é que a arguição ora feita é extemporânea, porque a ora impugnante ainda nem 

deduziu recurso. A gravação da prova oral não visa permitir alegar antes do recurso.
Pelo que se rejeita liminarmente o incidente.
Custas do mesmo a cargo da impugnante. Taxa de justiça: 1 UC”.
3. No processo de impugnação judicial deduzido contra a liquidação do IRC do exercício de 

2001, após a produção da prova testemunhal, o recorrente, ao abrigo do artigo 201.º do C.P.C., ex vi 
artigo 2.º, alínea e) do CPPT, arguiu a nulidade processual consistente na imperceptibilidade do registo 
magnético dos depoimentos testemunhais constantes das cassetes que lhe foram confiadas, por conterem 
“excertos completamente imperceptíveis, o que, nalguns casos, prejudica por completo a compreensão 
do depoimento na sua integralidade”.

Sobre esse requerimento, o juiz a quo emitiu um primeiro despacho do seguinte teor: “o Ac. ora 
invocado diz: 1  - A falta ou deficiente gravação da prova corresponde a uma omissão que pode influir 
no exame e decisão da causa, constituindo por isso uma nulidade processual (artigo 201º do CPC). II 
 - Na ausência de disposição legal que expressamente condicione o exercício pelas partes do seu direito 
à audição da gravação da prova, deve fazer -se coincidir o prazo de arguição de tal nulidade com o 
prazo das alegações de recurso. A razão de ser da gravação é permitir a reapreciação em recurso da 
prova oral produzida. De qualquer forma, considerando sobretudo o art. 9º do DL 39/95 de 15.2, deve 
a impugnante concretizar os momentos da imperceptibilidade invocada” (cfr. fls. 102 dos autos).

Após indicação de que os depoimentos das testemunhas Jorge Manuel Nobre Gonçalves e João 
Luís Lomelino de Freitas se encontram imperceptíveis na rotação 73 a 90 e 110 a 117 da cassete n.º 1, 
foi emitido despacho recorrido que reconhece as deficiências, mas julga intempestiva a reclamação 
«porque a ora impugnante ainda nem deduziu recurso. A gravação da prova oral não visa permitir 
alegar antes do recurso».

O recorrente insurge -se contra essa decisão por três razões: (i) o despacho é nulo por falta de 
fundamentação, uma vez que se omite a referência à aplicabilidade do disposto no artigo 9º do DL 
n.º 39/95 de 15/2; (ii) há violação dos artigos 201º e 205º do CPC, uma vez que a nulidade pode ser 
invocada no prazo de 10 dias após a entrega das cassetes; (iii) há violação do artigo 9º do DL n.º 39/95 
de 15/2, porque sendo a prova testemunhal essencial ao apuramento da verdade, a mesma deve ser 
repetida a qualquer momento, sempre que seja imperceptível.
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O primeiro motivo não é susceptível de invalidar o acto judicial em recurso, porque, embora muito 
sucinto, não deixa de dar a conhecer o sentido da decisão tomada. A nulidade foi indeferida porque se 
entendeu que foi arguida prematuramente, ou seja, antes de ser proferida a sentença final e sem que haja 
interposição de recurso. O que se depreende do despacho recorrido é que, tendo a gravação da prova oral 
por função permitir elaborar as alegações do recurso jurisdicional, só após a interposição deste é que 
se pode arguir a nulidade da deficiência da gravação. Perante esta justificação, não se pode dizer que o 
dever de fundamentação imposto no artigo 158º do CPC não foi cumprido. Apenas a “falta absoluta” 
de fundamentação e não a sua insuficiência teria virtualidade para, em aplicação do n.º 3 do art. 667º 
e alínea b) do n.º 1 do art. 667º do CPC, consequênciar a nulidade do despacho, o que não é o caso.

Há, porém, erro de julgamento na determinação do momento a partir do qual pode ser arguida a 
nulidade da deficiência da gravação.

No processo de impugnação judicial, os depoimentos das testemunhas são prestados em audiência 
contraditória, devendo ser gravados, sempre que existam meios técnicos para efeito (cfr. n.º 1 do art. 118º 
do CPPT). A forma de se efectivar o registo dessa audiência é a gravação sonora, sem prejuízo de 
outros meios audiovisuais ou de outros processos técnicos semelhantes de que o tribunal possa dispor 
(cfr. art. 522º  - C do CPC ex vi. alínea e) do art. 2º do CPPT). E o processamento da gravação é feito 
com observância das regras dos artigos 3º a 9º da Lei n.º 39/95 de 5/2, incumbindo ao tribunal que 
efectuou o registo facultar, no prazo máximo de oito dias após a realização da respectiva diligência, 
cópia a cada um dos mandatários ou partes que o requeiram.

Se as partes detectarem a existência de irregularidades relevantes na efectivação da gravação, como 
sejam a omissão total ou a imperceptibilidade de determinados segmentos essenciais à descoberta da 
verdade, cumpre -lhes invocar a correspondente nulidade perante o tribunal onde a gravação foi efectu-
ada, por forma a que as deficiências sejam corrigidas, se necessário com a repetição dos depoimentos 
que ficaram afectados ou com a entrega de novo duplicado feito a partir daquele que tenha ficado na 
posse do tribunal.

A deficiência da gravação, quando existir, constitui pois uma nulidade secundária das previstas 
no art. 201º, n.º 1, do CPC, uma vez que tal deficiência integra a omissão de um acto prescrito na lei 
(arts. 118º do CPPT e 7º, n.º 2, do DL n.º 39/95, de 15/2), que pode nitidamente influir na decisão da 
causa por obstar, quer à fundada impugnação da matéria de facto pelas partes com base na gravação, 
quer à reapreciação da matéria de facto pelo tribunal de recurso. Como tal, deve ser arguida pela parte 
que nisso tenha interesse, nos termos do art. 205º, n.º 1, do mesmo Código.

Em face do disposto neste último artigo, questiona -se qual é o prazo de arguição da nulidade 
consistente na gravação deficiente dos depoimentos, impeditiva da reapreciação da prova produzida. 
A questão é complexa, porque a parte pode ter estado presente na inquirição, mas desconhecer se o 
registo sonoro foi devidamente gravado.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, duas orientações se debateram relativamente 
a tal questão:

 - uma, defendendo que o prazo de arguição do vício de deficiência de gravação é de dez dias 
(art. 153º n.º 1), que se inicia imediatamente após o termo da audiência de discussão, ou, pelo menos, 
após a data de entrega à parte da cópia da gravação, pois a parte deve diligenciar, dentro do aludido 
prazo, pela audição dos registos magnéticos, presumindo -se um comportamento negligente da mesma 
parte  - ou do respectivo mandatário  - caso não efectue esta audição (cfr. acs. de 22 -02 -01, revista 
n.º 3678/00 -7ª, de 24 -05 -01, revista n.º 1362/01 -7ª, de 20 -05 -03, revista n.º 03A944, de 29 -01 -04, 
revista n.º 03B1241);

 - outra, sustentando que não é exigível à parte  - ou ao seu mandatário  - que proceda à audição 
dos registos magnéticos antes do início do prazo de recurso (relativo à reapreciação da decisão sobre a 
matéria de facto), sendo no decurso deste prazo que surge a necessidade de uma análise mais cuidada 
do conteúdo dos referidos registos e, com ela, o conhecimento de eventuais vícios da agravação que 
podem ser alegados na própria alegação do recurso entretanto interposto (cfr. de 23 -10 -01, agravo 
n.º 3235/01 - 6ª, de 12 -03 -02, revista n.º 4057/01 -1ª, de 20 -11 -03, revista n.º 3607/03 -2ª, de 17/1/2008, 
revista n.º 07B4233, de 13/1/2009, revista n.º 08ª3741, de 20/5/2010, revista n.º 93/04.1TBGDL.S1).

Pois bem: o artigo 205º do CPC pressupõe o conhecimento do cometimento da nulidade, ou por esta 
ser detectável quando cometida, ou por o dever ser quando a parte, posteriormente a tal cometimento, 
intervenha em algum acto praticado no processo ou seja notificada para qualquer termo dele. Não faz 
sentido que a parte seja obrigada a arguir nulidades que não saiba ou não tenha obrigação de saber que 
foram cometidas, sendo que, na hipótese dos autos, só dela se poderá aperceber precisamente quando, 
pretendendo examinar a matéria de facto, analise a gravação. Assim, desconhecida a nulidade durante 
a audiência, é manifesto que não poderia ser arguida no seu decurso.

No processo de impugnação judicial, a primeira intervenção no processo posteriormente à audiência 
ocorre com a apresentação das alegações escritas, para o qual a parte é notificado finda a produção da 
prova (art. 120º do CPPT). Em princípio, a parte só pode tomar conhecimento da nulidade porventura 
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existente quando lhe seja entregue o registo magnético da prova produzida em audiência a fim de pre-
parar tais alegações, desde que o tenha requerido (cfr. n.º 2 do art. 7º da Lei n.º 39/95).

À primeira vista, dir -se -á que desde essa data a parte está em condições de arguir a nulidade, dis-
pondo do prazo de 10 dias para o fazer (art. 153º do CPC). Todavia, sendo de presumir que a gravação 
foi correctamente efectuada, é razoável admitir que o mandatário que esteve presente na inquirição 
só conhecerá o defeito da gravação no momento em que procede à apreciação crítica das provas, que 
coincide com a elaboração das alegações. É que não constitui falta da «devida diligência», o facto do 
mandatário não proceder de imediato à audição da gravação, pois deve supor -se que o registo foi cor-
rectamente feito. Só assim não acontecerá se, ao elaborar as alegações, apreciando as provas produzidas 
nos pontos de facto que lhe interessam, não tiver o cuidado de verificar se o registo sonoro é audível.

Partilha -se, pois, da segunda orientação referida, considerando -se tempestiva a arguição da nulidade 
durante o prazo para apresentação das alegações, neste caso, para a discussão jurídica da causa.

Todavia, a arguição dessa nulidade não tem que ser necessariamente invocada nesse momento, 
pois as alegações previstas no artigo 120º do CPPT são facultativas e por isso a deficiência da gravação 
apenas pode ser detectada após a interposição do recurso da sentença final, no momento em que se 
procede à elaboração das alegações de recurso. Neste caso, tendo o registo sonoro sido entregue à parte 
nos oito dias imediatos após a audiência, sem dúvida que nesse momento não se mostra arguida a nuli-
dade no prazo de dez dias a contar dessa entrega. Mas, detectada apenas após interposição e admissão 
do recurso, quando já começara o prazo para elaboração das alegações, e como meio necessário para 
delimitação do objecto do recurso, que abranja a apreciação da matéria de facto pelo tribunal superior, 
entende -se que nada na lei obsta à respectiva arguição apenas nas próprias alegações da apelação, para 
cuja apresentação o recorrente dispõe de 15 dias nos termos do art. 282º n.º 2 do CPPT, e portanto até 
ao termo desse prazo.

A decisão recorrida dá a entender, pelo menos implicitamente, que a nulidade da gravação defi-
ciente só pode ser arguida após a interposição de recurso, caso seja impugnada a matéria de facto. Mas, 
perante o que se dispõe no artigo 205º do CPC, esse raciocínio não poder ser feito, caso a parte queira 
apresentar alegações durante a fase da discussão da causa. Se as apresenta, fazendo um exame crítico 
das provas, então quando interpuser recurso da sentença final já teve uma intervenção processual que 
faz presumir a tomada de conhecimento da deficiência da gravação.

É evidente que as alegações escritas previstas no artigo 120º do CPPT, constituindo apenas uma 
apreciação da matéria de facto e a discussão das questões jurídicas, não têm qualquer valor impugnatório. 
Desenvolvida a actividade probatória e (ou) finda a instrução segue -se a fase da discussão da acção. É 
o momento em que os sujeitos processuais fazem uma apreciação crítica da prova sobre a matéria de 
facto e desenvolvem as razões de facto e de direito que na sua perspectiva conduzem à invalidade ou 
validade do acto impugnado. A opção é pois pela discussão escrita, o que acontece através da apresen-
tação de alegações escritas, em que se concentram na mesma peça processual a discussão da matéria 
de facto e a discussão da matéria de direito.

Integrando -se as alegações na fase processual da discussão do aspecto jurídico da acção, se o 
registo do que se passou na audiência não for perceptível, a parte fica sem possibilidade de apreciar 
e invocar a seu favor a prova testemunhal que foi produzida. Nesse caso, existiria violação do direito 
a alegar se a parte tivesse que aguardar pela sentença final para saber se o tribunal deu ou não relevo 
ao depoimento que, no seu entender, é essencial à descoberta da verdade. O que tem ou não interesse 
para a discussão da causa tem que ser visto, nesta fase, na perspectiva de quem alega e não da decisão 
que vier a ser tomada em 1ª instância, pois a decisão da matéria de facto pode sempre ser alterada pelo 
tribunal superior, mesmo em virtude da deficiência da gravação (cfr. art. 712º n.º 1 e 5 do CPC).

Em suma; quando esteja em causa a apreciação da matéria de facto e o exame crítico das provas, 
o que é feito nas alegações escritas, a inaudibilidade dos depoimentos equivale praticamente à inexis-
tência da prova produzida, impedindo a real concretização do direito de alegar.

O recorrente invoca ainda o artigo 9º do DL n.º 39/95, de 15/2, segundo o qual, «se, em qualquer 
momento, se verificar que foi omitida qualquer parte da prova ou esta se encontra imperceptível, 
proceder -se -á à sua repetição sempre que for essencial ao apuramento da verdade».

Mas, como se refere no Ac. do STJ de 29/4/2004, rec n.º 03B1241, essa norma «deve ser entendida 
na sequência lógico -sistemática dos artigos 7º e 8º em que se integra, concernente ao período do decurso 
da audiência, significando a expressão “em qualquer momento”, justamente, um qualquer instante da 
mesma». Portanto, não se considera que as partes possam invocar a nulidade a todo o tempo, pois tal 
subverteria de forma intolerável a disciplina e a dinâmica da forma processual. Isso não significa que, 
em sede de impugnação da matéria de facto, o tribunal superior com competência nessa matéria, nos 
termos do n.º 3 do artigo 712º do CPC, não possa ordenar por sua iniciativa a repetição das provas 
que se encontrem imperceptíveis, sempre que isso se revele, no seu entendimento, essencial ao apura-
mento da verdade (cfr. Acs. do STA de 18/10/2011, rec. n.º 0322/11 e do STJ, de 16/12/2010, revista 
n.º 170/06.4TCGMR.G1).
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“In casu”, a inquirição de testemunhas ocorreu em 19/6/2008 e as cassetes contendo o registo 
sonoro dos depoimentos consideram -se entregues no escritório dos mandatários em 25/6/2008 (cfr. doc. 
de fls. 99 e 100 dos autos); a acta da audiência foi notificada em 2/7/2008, tendo o recorrente solici-
tado a sua correcção, o que foi diferido em 7/7/2008, iniciando -se nessa data novo prazo de 20 dias 
para alegações (cfr. fls. 87 e 88); em 8/7/2008, o recorrente arguiu a nulidade processual resultante da 
deficiência da gravação dos depoimentos prestados por duas testemunhas.

Ora, mesmo que se seguisse a tese de que o prazo de 10 dias para arguir a nulidade se iniciou com 
a entrega das cassetes, não se podia concluir que o requerimento foi intempestivo. Tendo as cassetes 
sido entregues em 25/6/08, os 10 dias previstos no artigo 153º do CPC para arguir a nulidade termina-
ram em 5/7/08; como esse dia é um sábado, o termo do prazo peremptório passou para 7/7/08, ao que 
acresce a dilação de três dias subsequentes com multa (nº 5 do art. 145º do CPC); de onde resulta que 
o prazo apenas terminou a 10/7/2008.

Todavia, como partilhamos a tese de que as anomalias da gravação das provas constituem uma 
irregularidades especial, a que se aplica um regime de igual modo especial, imposto à luz do manifesto 
interesse de ordem pública, que visa alcançar -se com a gravação da audiência, a arguição da nulidade 
sempre seria tempestiva, porque arguida dentro do decurso do prazo estabelecido para apresentação 
das alegações escritas.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
ordenar a baixa dos autos para se conhecer da nulidade da imperceptibilidade da gravação invocada 
pelo recorrente.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 14 de Junho de 2012.

Assunto:

Coeficientes de localização. CNAPU. Aplicação retroactiva. Portaria 1022/2006 de 
20/09.

Sumário:

 a) O n.º 34 do artigo 37.º do CIMI estipula que “A avaliação reporta -se à data do 
pedido de inscrição do pedido na matriz”.

 b) A portaria 1022/2006 de 20/09 consente aplicação retroactiva como resulta do 
seu n.º 6, verificadas que sejam as condições ali previstas.

 c) A dita portaria aplica -se ao caso dos autos em que a declaração modelo 1 de IMI 
foi apresentada em 04/05/2004 porquanto:

 I — As alterações introduzirem um coeficiente de localização mais favorável ao sujeito 
passivo.

 II — O anexo III da portaria prevê o local onde se situam os imóveis avaliados.
 III — As alterações de coeficientes serem alheias ao caso concreto em análise resultando 

da iniciativa da CNAPU ditada por errada qualificação ou quantificação, con-
clusão adquirida, não pelo caso concreto dos autos, mas com base nos elementos 
fornecidos pelos serviços competentes da Direcção Geral dos Impostos a coberto 
da previsão legal do n.º 2 do artigo 26.º do D.L. 287/03 de 12/11.

Processo n.º 1122/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: SPINVESTE — Promoção Imobiliária, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A sociedade comercial “Spinveste  - Promoção Imobiliária, SA deduziu impugnação judicial 

contra os valores patrimoniais fixados pela Fazenda Pública relativamente aos prédios urbanos de que 
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são proprietários, descritos na matriz urbana da freguesia de Santa Maria, Concelho da Covilhã, en-
quanto lotes de terreno para construção sob os artigos 1042, 1043, 1037, 1038 cuja avaliação alcança 
o montante global de 2.751.210,00€.

Fundamentou a sua posição invocando:
1) o desajustamento entre os valores tributários fixados e os valores de mercado,
2) a violação do princípio da igualdade na determinação do valor patrimonial
3) bem como dos princípios da proporcionalidade
4) e da capacidade contributiva dos contribuintes,
5) irregularidades na actuação da comissão que teve a seu cargo a segunda avaliação requerida
6) e a falta de fundamentação no coeficiente de localização fixado.
Por sentença de 28 de Setembro de 2011, o TAF de Castelo Branco julgou procedente a impug-

nação, anulando as avaliações/liquidações efectuadas condenando a Fazenda Pública a substituí -las 
por outras conformes à lei aplicável.

Reagiu a ora recorrente Fazenda Pública, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões aperfeiçoadas:

1. Em 2004/05/04 foram apresentadas as declarações mod. 1, de IMI referentes a prédios urbanos 
que se situam na freguesia de Santa Maria, do Concelho da Covilhã;

2. As 1.ªs avaliações dos prédios inscritos sob os art.ºs 1042 e 1043 foram efectuadas em 2005/05/09 
e requeridas as 2ªs avaliações em 2005/06/29;

3. As 1ªs avaliações dos prédios inscritos sob os art.ºs 1037 e 1038 foram efectuadas em 2004/12/28 
e requeridas as 2.ªs avaliações em 2005/04/01;

4. Ou seja, tudo na vigência das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de 
Novembro;

5. As 2ªs avaliações, vieram a ser efectuadas em 2007/10/24, decorridos já 2 anos, quando já estava 
em vigor a portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro;

6. Nas 2ªs avaliações foi aplicado o factor de localização 1,32, que também foi aplicado nas 
1ªs avaliações, conforme portaria n.º 1426/2004 de 25 de Novembro;

7. Cumpre -nos então questionar se o Serviço de Finanças andou bem ao aplicar o factor de loca-
lização 1,32, consagrado na portaria n.º 1426/2004 de 25 de Novembro ou se por outro lado, deveria 
ter sido aplicado o factor de localização consagrado na portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro, 
retroactivamente?

8. A portaria n.º1426/2004 de 25 de Novembro, entrou em vigor em 26/11/2004 e a portaria 
n.º 1022/2006 de 20 de Setembro, em 21/09/2006;

9. Resulta do n.º 4 do art.º 37.º do CIMI que “A avaliação reporta -se à data do pedido de inscrição 
do pedido na matriz”;

10. Assim, o momento relevante dos pressupostos para a avaliação é a data de 04/05/2004 em que 
foi apresentada da declaração mod. 1, de IMI, ou seja, o factor 1,32, nos termos do n.º 4 do art.º 37.º 
e artºs 42.º, 62.º n.º 2 do CIMI e, das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de 
Novembro;

11. Acresce que, resulta do n.º 5 da própria portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro, que a mesma 
apenas se aplica aos prédios urbanos, cujas declarações mod. 1, de IMI, sejam entregues a partir de 21 
de Setembro do ano da entrada em vigor (2006);

12. Resulta ainda do seu n.º 6 que: “não obstante o referido no n.º 5, nos casos em que na se-
quência da revisão efectuada, nos termos do artº 26.º do D.L n.º 287/2003 de 12 de Novembro (...), 
são de aplicação retroactiva, originando, nos termos do 3 do mesmo art.º, a repetição das avaliações 
entretanto efectuadas”;

13. Como o referido art.º 26.º se aplica apenas com base na errada qualificação ou quantificação, 
(sublinhado nosso) dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 art.º 62.º do CIMI, não se en-
quadra no caso concreto;

14. Assim, nos termos e para os efeitos artº 13.º, no n.º 4 do art.º 37.º e nos art.ºs 42.º, 60º, 62.º 
n.º 2 do CIMI e, das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de Novembro, o valor 
do factor correcto a aplicar em todas as avaliações é de 1,32;

15. Valor esse que foi utilizado nas respectivas avaliações;
16. Conclui -se que o tribunal “a quo”, de acordo com os factos dados como provados, fez uma 

aplicação errada do direito;
17. Tendo violado assim, o estatuído no art.º 37.º n.º 4, art.º 42º, 62º n.º 2 do CIMI, reportado 

aos coeficientes de localização fixados pelas portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 
25 de Novembro;

Quanto ao valor do processo:
18. A presente impugnação, foi autuada em Abril de 2008, antes da alteração introduzida ao 

art.º 97 -A do CPPT, que produziu efeitos desde 1/09/2008, conforme art.º 27.º n.º 1 do mesmo diploma;
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19. Assim, nos termos do n.º 3 do artº 669.º do CPC, o valor da causa deverá ser determinado 
mediante o recurso ao critério da utilidade económica do pedido, o qual deverá corresponder ao valor 
do IMI que poderá vir a ser pago, (art.º 32.º do CPTA e 306.º do CPC), e não ser considerado o valor 
de €2.751.210,00 atribuído inicialmente pela impugnante, o qual corresponde ao valor global atribuído 
aos prédios avaliados;

Nestes termos deve -se conceder provimento ao presente recurso e, revogar, em consequência 
a sentença recorrida, que deverá ser substituída por outra que julgue improcedente a impugnação e 
mantenha válido o acto tributário posto em crise.

Mais se requer que, nos termos do n.º 3 do art.º 669.º do CPC, o valor da causa deverá ser de-
terminado mediante o recurso ao critério da utilidade económica do pedido, como será de, JUSTIÇA!

A recorrida contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
i. estabelecendo o n.º 6 da Portaria n.º 1022/2006 que «Não obstante o referido no número an-

terior, nos casos em que na sequência da revisão efectuada nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e desde que das alterações aprovadas pela presente portaria resultem 
coeficientes mais favoráveis ao sujeito passivo, o novo zonamento e os novos coeficientes de loca-
lização mínimos e máximos constantes, respectivamente, dos anexos I e III da presente portaria são 
de aplicação retroactiva, originando, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, a repetição das avaliações 
entretanto efectuadas.».

ii. Daí que, atendendo à intenção legislativa de fazer reflectir nas avaliações os coeficientes de 
localização mais favoráveis ao sujeito passivo, e considerando que, in casu, a comissão de avaliação 
não aplicou tais coeficientes, o Tribunal a quo tenha concluído, e bem, pela ilegalidade do acto de 
avaliação.

iii. Caso se entendesse que o recurso interposto deve proceder  - o que não se concede  -. sempre 
deveriam ser apreciados pelo Tribunal de recurso, os demais fundamentos aduzidos na impugnação.

iv. Os VPT atribuídos aos lotes de terreno, em sede de 2ª avaliação, são muito superiores aos va-
lores pelos quais os mesmos foram negociados e vendidos a terceiros, em 2004 (ano a que se reportam 
as avaliações), e são muito superiores aos respectivos “valores de mercado” em 2004.

v. Existe matéria de facto que não foi levada à matéria assente, e que o deveria ter sido, pois que 
se afigura da maior relevância para a completa análise da questão sub iudice e para seu enquadramento 
nas várias soluções jurídicas possíveis  - o que não foi feito pelo Tribunal a quo  - nomeadamente os 
artigos 6 a 39 da petição inicial.

vi. Não se vislumbra em que se baseia a majoração do coeficiente de localização (Cl) em 1,32 na 
avaliação em apreço, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º CIMI não estabelece tal coefi-
ciente para determinação do VPT de terrenos para construção.

vii. A não ser assim, verificar -se -ia uma dupla ponderação do factor “localização”. uma vez que 
a mesma já é considerada em 22% da percentagem do valor do terreno de implantação  - como resulta 
claro da concatenação entre o disposto no artigo 45.º n.º 2 e 3, e artigo 42.º n.º 3 CIMI.

viii. Não se vislumbra em que se baseia a majoração do coeficiente de afectação (Ca), tendo em 
conta que o artigo 45.º CIMI não estabelece tal coeficiente para determinação do VPT de terrenos 
para construção, como se não entende em que se baseia a majoração do coeficiente de qualidade e 
conforto (Cq), tendo em conta que, como referido, o artigo 45.º CIMI não estabelece tal coeficiente 
para os terrenos para construção.

ix. É entendimento da nossa Jurisprudência Superior que:
«Na determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção há que observar 

o disposto no artigo 45.º do Código do IMI, não havendo lugar à consideração de coeficientes de 
afectação (ca) e de qualidade e conforto (Cq).» (34).

x. Nos termos do artigo 40. -A do CIMI (por remissão do artigo 45.º n.ºs 1 e 2 do CIMI), a avaliação 
deveria ter respeitado o coeficiente de ajustamento de áreas aí previsto (Caj).

xi. A reunião e deliberação da comissão de avaliação que interveio na segunda avaliação não 
obedeceu às formalidades legais prescritas nos artigos 74.º n.º 3 e 76.º n.º 2 do CIMI.

xii. Nos termos do disposto no artigo 45.º CIMI, o VPT dos terrenos para construção corresponde 
ao somatório do valor da área de implantação do edifício a construir, com o valor do terreno adjacente 
à implantação, pelo que, à falta de fundamentação, não se entende em que se baseia a majoração do 
coeficiente de localização em 1,32, tendo em conta que, como referido, o artigo 45º CIMI não estabelece 
tal coeficiente para os terrenos para construção.

xiii. À falta de fundamentação, também não se entende em que se baseia a majoração do coefi-
ciente de afectação, tendo em conta que, como referido, o artigo 45.º CIMI não estabelece tal coeficiente 
para os terrenos para construção, como se não entende em que se baseia a majoração do coeficiente de 
qualidade e conforto (Cq), tendo em conta que, como referido, o artigo 45.º CIMI não estabelece tal 
coeficiente para os terrenos para construção.

xiv. À falta de fundamentação nesse sentido, não se percebe por que motivo o VPT do terreno para 
construção em causa foi determinado de acordo com as regras aplicáveis a outros tipos de imóveis.
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xv. Embora situado dentro dos limites legais, entre 0,4 e 2, definidos no artigo 42.º n.º 1 do CIMI, 
não foram explicitados pela Administração Fiscal (AF) quaisquer critérios, dentro dos elencados 
nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI que terão conduzido à concreta fixação do Cl 
(coeficiente de localização) em 1.32. o mesmo sucedendo relativamente à Portaria n.º 982/2004 que, 
alegadamente, fixa os coeficientes de localização.

xvi. Ao contrário do referido na douta sentença sob recurso, nada existe, no termo de avaliação, 
que permita à Recorrente  - ou a qualquer outro Contribuinte colocado na sua posição  - perceber 
qual ou quais das características do imóvel foram consideradas, e em que medida, para a deter-
minação do coeficiente de localização de 1.32.

xvii. Como resulta da lei, se, na fixação do coeficiente de localização, é necessário ter em conta, 
nomeadamente, as características de acessibilidade, proximidade de equipamentos sociais, a existência 
de serviços públicos de transportes e a localização em zona de elevado valor imobiliário, ao Contribuinte, 
como destinatário do acto avaliativo, tem de ser dado a conhecer de que modo esse coeficiente foi 
determinado.

xviii. O n.º 3 do artigo 42.º do ClMI, ao referir os elementos que contribuem, ou podem contribuir, 
para a fixação do coeficiente de localização, o faz de modo MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, 
ao referir que “na fixação do coeficiente de localização, têm -se em consideração, nomeadamente”, 
pelo que carece o Contribuinte de saber quais os factores que em concreto, foram considerados para 
a fixação do concreto coeficiente aplicado, de 1,32.

xix. De acordo com a recente Jurisprudência deste Supremo Tribunal (35):
«(...) Tendo sido utilizado em actos de avaliação de imóveis determinado coeficiente de localiza-

ção, entre os limites fixados na ponto 1.7 do Portaria n.º 982/2004, os actos só poderão considerar -se 
suficientemente fundamentados se, se puder concluir que, com os elementos que lhe foram notifi-
cados e dos que foram fornecidos através de meios electrónicos e de informação da administração 
tributária, o destinatário a conhecer todos os elementos que foram relevantes para a avaliação.».

xx. A avaliação em causa padece de falta de fundamentação, em violação do disposto nos artigos 77º 
n.º 1 e 2 e 84º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), e 268. n.º 3 da Constituição da República Portuguesa 
(CRP)  - o que, nos termos do artigo 125º n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo (CPA), e 
acarreta a anulabilidade da avaliação.

xxi. O Código do IMI, designadamente o n.º 3 do seu art. 42.º, não faz qualquer referência a 
“valores correntes de mercado”, mas essa consideração dos valores correntes de mercado é indis-
pensável, pelo facto de ter sido expressamente exigida pela lei de autorização dada ao Governo 
(Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho).

xxii. A violação dos sobreditos parâmetros, pelo Decreto  - Lei autorizado, configura, pois, uma 
ofensa ao princípio constitucional da repartição de competências, originadora de violação directa da 
Constituição da República Portuguesa  - o que vale por dizer que é organicamente inconstitucional o 
artigo 42.º n.º 2 e 3 a), b) e c) do CIMI, por violação do artigo 10.º n.º 1 da respectiva Lei de Autorização 
Legislativa, n.º 26/2003 de 20.07.

xxiii. Analisada a Portaria aplicável (Portaria n.º 982/2004, de 04.08, com as alterações da Portaria 
n.º 1426/2004, de 25.11, da Portaria n.º 1022/2006, de 20.09 e da Portaria n.º 1119/2009 de 30.09), 
constata -se que esta não especifica os “zonamentos e respectivos coeficientes de localização”  - es-
tabelecendo, no seu n.º 3, que os mesmos “são publicados no sítio www.e -financas.gov,pt., podendo 
ser consultados por qualquer interessado e em qualquer serviço de finanças.”.

xxiv. Consultado o referido “site”, verifica -se que em nenhum lugar constam as “características” 
que terão fundamentado a fixação do concreto Cl atribuídos a cada um dos “zonamentos” dentro dos 
diferentes municípios, atenta a diferente destinação das edificações (36), não estando explicitado, em 
lugar algum, se foram, e em que medida foram, atendidas as ditas características elencadas, exem-
plificativamente, em a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 42º do CIMI

xxv. Analisado o Anexo I da Portaria n.º 982/2004, constata -se que o mesmo apenas estabelece, 
quanto aos coeficientes de localização, apenas os seus mínimos e máximos, e não os CONCRETOS 
COEFICIENTES a aplicar nas avaliações  - como é o caso do concreto coeficiente de 1,32. aplicado 
na avaliação em causa.

xxvi. Não existe qualquer Portaria do Ministro das Finanças a aprovar OS CONCRETOS 
coeficientes de localização, sendo que esse concreto coeficiente a aplicar no acto avaliativo, entre 
aqueles mínimo e máximo (in casu, de 1,32) apenas será conhecido (e, portanto, determinado) aquando 
da sua “publicação” no site das Finanças.

xxvii. Em matéria de incidência tributária, como é o caso (determinação do valor objecto de tri-
butação, em sede de IMI), vigora o princípio constitucional da legalidade e tipicidade, e da reserva 
de lei formal (37), e as normas sobre tais matérias estão subordinadas a publicação em jornal oficial, 
sob pena de ineficácia jurídica e consequente falta de obrigatoriedade geral e abstracta (38).

xxviii. Em particular, a Portaria n.º 982/2004, no seu ponto 7º  - quando remete para o site do 
Ministério das Finanças ou para os Serviços de Finanças locais, a publicação de alguns parâmetros 
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de avaliação, como é o caso do Cl  - mais não faz senão determinar a criação de regras legais através 
de um procedimento ad hoc e ilegal, tendo em conta que não se trata apenas da publicação de tais 
parâmetros, dado que a essa publicação não antecede qualquer acto legislativo, em sentido formal 
ou material, a definir, em concreto, os coeficientes a ser “publicados”.

xxix. Nos termos do artigo 112. n.º 1 da CRP apenas «São actos legislativos as leis, os decretos-
-leis e os decretos legislativos regionais», sendo que, de acordo com o n.º 5 do mesmo comando 
constitucional «Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou conferir a actos 
de outra natureza o poder de, com eficácia externa, o poder de interpretar, integrar, modificar. 
suspender ou revogar qualquer um das seus preceitos.» (39).

xxx. Não existe qualquer norma legal que permita afastar a obrigatoriedade de publicação 
no Diário da República dos concretos coeficientes em causa, e o DL. n.º 287/2003 de 12.11, que 
aprovou o Código do IMI, não estabeleceu qualquer regime especial  - e se o fizesse seria ilegal 
 - susceptível de afastar as regras de publicação dos diplomas legais.

xxxi. O artigo 1.º n.º 1 da Lei n.º 74/98 de 11/11, que estabelece o regime de publicação, identi-
ficação e formulário dos diplomas legais, estatui que «A eficácia jurídica dos actos a que se refere 
a presente lei depende da publicação.» (40), dispondo o artigo 3.º n.º 3 alínea b) do mesmo diploma 
que as Portarias são objecto de publicação na parte B da 1.ª série do Diário da República.

xxxii. A Portaria n.º 982/2004. bem como as que a complementam, não aprova, não estabe-
lece e, portanto, não pode dar publicidade, nem ao “zonamento”, nem às “zonas homogéneas” do 
mesmo, nem, tampouco, ao coeficiente de localização CONCRETAMENTE UTILIZADOS PARA 
DETERMINAR O VPT EM CAUSA.

xxxiii. A definição do VPT mediante parâmetros e coeficientes determinados e publicados de 
outra forma que não a legalmente prevista (em Diário da República e sob a forma de Lei em sentido 
formal e material), viola o disposto nos artigos 103.º n.º 1 e 2, 165 n.º 1 i) e 198. n.º 1 b) da CRP.

xxxiv. Devem ter -se como materialmente inconstitucionais, por violação do disposto nos arti-
gos 103.º n.º 2, 119.º n.º 1 h), 165. n.º 1 i) e 198.º n.º 1 b) da CRP, os artigos 42.º e 62.º CIMI, quando 
interpretados no sentido de que não é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos mesmos 
referidos, e o concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios neles localizados.

TERMOS EM QUE, com a improcedência do presente recurso, deve a Douta sentença recorrida 
ser mantida nos seus precisos termos, assim se cumprindo a Lei e se fazendo J U S T I Ç A!

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer quanto à questão de fundo:
1.A Portaria n.º 1002/2006, 20 Setembro conferiu expressão normativa a proposta da Co-

missão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) no sentido da melhoria do sistema 
de avaliação de prédios urbanos, instituído pela reforma da tributação do património e conclu-
ído com a publicação das Portarias nºs 982/2004, 4 Agosto e 1426/2004, 25 Novembro, inspirada 
pela apreciação de reclamações e propostas de alteração ao zonamento apresentadas por peritos 
avaliadores, municípios e contribuintes (cf. preâmbulo)

Neste sentido procedeu às correcções necessárias resultantes de:
a) propostas de revisão de zonamentos e de coeficientes de localização a aplicar em cada 

município, com fundamento na sua errada qualificação ou quantificação (art.26º DL nº287/2003, 
12 Novembro; Portaria 1º e Anexo I)

b) propostas de alteração a zonamentos desactualizados (art.62º nº2 CIMI; Portaria 2º e 
Anexo II)

A Portaria tem aplicação prospectiva, nos termos gerais da aplicação da lei no tempo, rele-
vando para a avaliação de todos os prédios urbanos cujas declarações modelo nº1(referidas nos 
arts.13º e 37º CIMI)sejam entregues a partir do início da vigência do diploma, em 21 Setembro 
2006 (Portaria 5º)

O legislador permitiu a aplicação retroactiva das alterações introduzidas pela Portaria ape-
nas aos casos em que, da revisão efectuada nos termos do art. 26º DL n.º 287/2003, 12 Novembro 
por errada qualificação ou quantificação resultem coeficientes de localização mais favoráveis aos 
sujeitos passivos (Portaria n.º 6)

2.No caso concreto a aplicação retroactiva do regime constante da Portaria está excluído 
porque:

a) as alterações introduzidas nos termos do art.26º DL nº287/2003,12 Novembro por errada 
qualificação ou quantificação de coeficientes de localização não contemplam o município da Co-
vilhã (cf. Anexo I)

b) o coeficiente de localização mais favorável de 1,20 (por confronto com o coeficiente 
aplicado de 1,32) exprime alteração resultante de zonamento desactualizado (art.62º nº2 CIMI; 
Portaria 2º e Anexos II e III)

3.No contexto supra enunciado o tribunal de recurso deve proceder à apreciação dos fun-
damentos em que a parte vencedora (recorrida) decaiu (art.684º -A nº1 CPC/art.2º al.e) CPPT; 
conclusões das contra -alegações nºs V e seguintes)
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 -Desajustamento entre os valores tributários e os valores de mercado
 -Violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva
 -Irregularidades de Comissão de Avaliação (…)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - improcedência da impugnação judicial
 - confirmação do acto tributário de avaliação na ordem jurídica
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade, subordinda alíneas da nossa 

iniciativa:
a) A sociedade comercial “Spinveste  - Promoção Imobiliária, SA” adquiriu os lotes de terreno 

para construção considerado e inscritos como prédios urbanos na matriz da freguesia de Santa Maria, 
concelho da Covilhã sob os artigos 1042, 1043, 1037, 1038, à sociedade comercial denominada “Quinta 
da Covilhã  - Empreendimentos Imobiliários, SA”.

b) Após procedeu a impugnante à entrega das declarações modelo 1 de IMI para efeitos de ava-
liação dos mencionados imóveis em 04/05/2004.

c) Relativamente ao prédio inscrito sob o artigo 1037 foi a avaliação efectuada em 28/12/2004 e 
fixado o valor patrimonial de 775.170,00€.

d) Relativamente ao prédio inscrito sob o artigo 1038 foi a avaliação efectuada em 28/12/2004 e 
fixado o valor patrimonial de 697.950,00€.

e) Relativamente ao prédio inscrito sob o artigo 1042 foi a avaliação efectuada em 09/05/2004 e 
fixado o valor patrimonial de 776.170,00€.

f) Relativamente ao prédio inscrito sob o artigo 1043 foi a avaliação efectuada em 28/12/2004 e 
fixado o valor patrimonial de 218.224,04€.

g) Não tendo concordado com os valores fixados, requereu a impugnante uma segunda avaliação 
relativamente a todos os imóveis.

h) Em 24/10/2007 foi fixado o valor patrimonial quanto a todos os prédios urbanos, o qual se 
manteve nos exactos montantes já definidos na primeira avaliação, designadamente por aplicação do 
coeficiente de localização de 1,32 com base nos índices de zonamento vigentes à data do pedido de 
avaliação dos imóveis. Não se conformando com a avaliação efectuada / mantida a autora apresentou 
petição inicial que deu origem aos presentes autos de impugnação.

i) Todos os imóveis foram entretanto vendidos pela impugnante, na sequência de contratos -promessa 
já anteriormente celebrados com a originária proprietária, sendo os seguintes os preços constantes das 
escrituras -públicas celebradas:

 - imóvel com o art. 1037  - 257.600,00€;
 - imóvel com o art. 1038  -362.250,00€;
 - imóvel com o art. 1042  - 402.500,00€;
 - imóvel com o art. 1043  - 218.224,04€.
j) O coeficiente de localização aplicado a ambos os momentos de avaliação realizados foi o de 

1,32 por referência ao previsto nas Portarias nº982 e 1426/2004.
l) No termo de avaliação que corresponde à reunião estabelecida pela comissão que presidiu à 

segunda avaliação para todos os imóveis em questão nos autos, a qual teve lugar em 24/10/2007, figura o 
seguinte “2. O coeficiente de localização encontra -se legalmente definido, arts. 42º e 60º do CIMI e Por-
tarias n.º 948/2004, de 04/08, e 1426/2004, de 25/11, e que embora alterada pela Portaria n.º 1022/2006, 
de 20/09, não é aplicável ao caso concreto mas apenas às avaliações posteriores a 21/09/2006.”

3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da impugnação considerou a decisão recorrida o seguinte:
(..) Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e ape-

nas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: art. 660º, 
nº2 do CPC, ex vi do art. 2º, alínea e) do CPPT.

Questões suscitadas: do desajustamento entre os valores tributários e os valores de mercado 
dos imóveis, da violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da capacidade con-
tributiva, das irregularidades na actuação da comissão de avaliação e falta de fundamentação 
na definição do coeficiente de localização fixado.

7.1.
DO DESAJUSTAMENTO ENTRE OS VALORES TRIBUTÁRIOS E OS VALORES DE 

MERCADO
Principia a autora a sua impugnação com a imputação de um grave desajustamento de 

valores entre aquele que é definido como o patrimonial tributário e o real de mercado, variando 
este último entre 1/2 e 1/3 do primeiro.
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Em seu abono cita os princípios enformadores da própria reforma da tributação do tribu-
tário e ensaia a sua demonstração por via testemunhal.

Ora, não deixando o Tribunal de ser sensível às discrepâncias que podem efectivamente 
ocorrer entre os mencionados valores, designadamente em períodos de quebra do mercado imo-
biliário, a verdade é que “dura lex sede lex”. Ou seja, independentemente da sua justeza para 
definição do valor patrimonial para efeitos tributários em determinado momento são atendidos 
a critérios objectivos e previamente fixados pelo legislador.

Com efeito, o art. 38º do CIMI enumera a titulo taxativo e vinculativo os critérios segundos 
os quais se tem que pautar a comissão de avaliação que é encarregue de proceder à avaliação de 
determinado imóvel. São eles o valor base dos prédios edificados, a área bruta de construção mais 
a área excedente a área de implantação, o coeficiente de afectação, o coeficiente de localização, o 
coeficiente de qualidade e conforto e o coeficiente de vetustez.

Tais critérios são atendidos de acordo com parâmetros previamente definidos e balizados e 
a sua ponderação é efectuada em conformidade com a fórmula descrita no nº1 do citado art. 38º 
do CIMI.

Em face do exposto, e pese embora o projecto intencional do legislador fosse o de “aproxi-
mar” o valor patrimonial tributário do valor real de mercado, o mesmo não veio a ser traduzido 
expressamente enquanto tal.

Falece, pois, este fundamento da impugnação.
7.2.
DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, PROPORCIONALIDADE E CA-

PACIDADE PRODUTIVA
Na sequência do antecedente fundamento, entende a impugnante que pela circunstância de 

o valor patrimonial tributário se distanciar enormemente do valor real pelo qual foram efectiva-
mente transaccionados os imóveis, foram infringidos princípios constitucionais basilares a que a 
Administração Fiscal se encontrava adstrita.

Apelando aqui ao que acima se referiu, a Administração Fiscal actuou de acordo com os 
critérios que se lhe impunha aplicando a invocada fórmula. Mais, recordando que tais princí-
pios em matéria fiscal se reconduzem a um necessário tratamento de igual forma aos cidadãos/ 
contribuintes que se encontrem em igualdade de circunstâncias, efectuando interpretações para 
situações de natureza tributária que se mostrem em tudo idênticas e proporcionais entre si. 
Neste mesmo sentido podem ver -se, entre outros Os Senhores Professores Glória Teixeira e José 
Casalta Nabais.

A tese da autora mostra -se, pois, desprovida de fundamentação nessa medida não se vislum-
brando tais ofensas de direitos perante a lei fiscal aplicável.

7.3.
IRREGULARIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Invoca a autora irregularidades procedimentais que assistiram à constituição e actuação 

da comissão que teve a seu cargo a realização da 2ª avaliação. Tais vícios, a ocorrer, têm que ser 
invocados e conhecidos a nível administrativo e não em sede de processo de impugnação cujo 
objecto é o da apreciação de ilegalidades intrínsecas ao próprio acto tributário.

7.4. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO COEFICIENTE DE LOCALIZAÇÃO APLICADO
Disserta, por fim, a autora acerca da falta de fundamentação do coeficiente de localização 

encontrado e aplicado, 1,32.
Ora, para além das circunstâncias que entendeu ficarem por explicar haverá que apurar se 

foi legal a exclusão da aplicabilidade da Portaria n.º 1022/2006, de 20/09, expressamente referida 
pelos peritos na reunião da comissão da segunda avaliação que teve lugar.

Atenda -se, ainda, que as segundas avaliações foram todas elas requeridas antes da entrada 
em vigor da aludida portaria mas decididas já em momento posterior (01/04/2005 e 29/06/2005 
e 24/10/2007).

A Portaria nº1022/2006, publicada em 20/09, alterou o zonamento dos coeficientes de loca-
lização e da percentagem dos terrenos para construção, designadamente reduzindo aquele que 
anteriormente estava definido para os prédios urbanos da freguesia de Santa Maria, concelho 
da Covilhã com o coeficiente 1,32 para coeficiente 1,20.

Vejamos:
Verifica -se o cumprimento por parte da autora da obrigação legal de proceder à entrega do 

modelo 1 de IMI para efeitos de avaliação dos imóveis que lhes advieram à sua propriedade.
Tal avaliação teve lugar em conformidade com as disposições aplicáveis do CIMI, desig-

nadamente art. 37º e seguintes de tal diploma legal. Aqui salienta -se o nº4 do art. 37º que refere 
que a avaliação se reporta à data do pedido de inscrição do prédio na matriz. Esta ocorre, em 
conformidade com o disposto no art. 13º da CIMI, quando o sujeito passivo comunica, no prazo 
de 60 dias a contar do facto que consubstanciou uma nova titularidade ou existência objectiva.
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Nessa conformidade, e com os coeficientes de localização vigentes à data  - 1,32 para o caso 
dos prédios urbanos sitos na freguesia de Santa Maria do concelho da Covilhã  - foi fixado o 
valor patrimonial dos quatro imóveis de que é proprietária a autora e que resultam enunciados 
na matéria assente.

Discordando dos valores fixados procedeu a impugnante ao pedido de realização de uma 
segunda avaliação. Esta segunda avaliação tem lugar em 24/10/2007 mantendo os valores definidos 
na primeira avaliação, designadamente por aplicação do mesmo coeficiente de localização que 
anteriormente fora aplicado porque vigente de acordo com o contido nas portarias nº982/2004 e 
1426/2004. Sucede que, desde 21/09/2006, vigoravam novos coeficientes de localização por alteração 
dos zonamentos dos prédios urbanos sitos na freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã por 
via da entrada em vigor da já mencionada Portaria n.º 1022/2006, de 20/09.

No art. 5º desta portaria refere -se que a mesma é aplicável a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação e aplica -se a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1 a que se referem os 
arts. 13º e 37º do CIMI sejam entregues a partir dessa data. Ressalva, porém, o artigo subsequente 
que nos casos de revisão dos coeficientes de localização, ao abrigo do disposto no art. 26º do 
preâmbulo do CIMI, desde que as alterações aprovadas pela portaria sejam mais favoráveis, o 
novo zonamento e os novos coeficientes de localização são de aplicação retroactiva, originando a 
repetição das avaliações efectuadas.

Este art. 26º estabelece a respeito da revisão dos elementos aprovados pela CNAPU reme-
tendo para o art. 62º, n.º 1, alínea a) e b) do próprio Código.

Perscrutando este preceito legal, refere -se o mesmo à propositura pela Comissão Nacional 
de Avaliação de Prédios Urbanos de novos coeficientes de localização e zonamento a aplicar em 
cada município.

Retornando, então, à Portaria, emanou esta de proposta de alteração dos aludidos coefi-
cientes de zonamento e localização.

O que cabe neste momento ao Tribunal é avaliar, então, se a invocada falta de fundamentação 
a que se refere a impugnante está, com efeito, verificada na apreciação do seu requerimento de 
segunda avaliação posto que á data em que ocorre está a ser aplicado coeficiente de localização 
inferior a imóveis análogos aos seus.

Parece de facto ter existido por parte de quem presidiu à segunda avaliação, quem a validou 
e manteve os valores nele definidos uma violação do comando legal que o legislador claramente 
quis transmitir com a portaria. Pretendeu a excepcional aplicação retroactiva dos coeficientes 
definidos pela Portaria 1022/2006, quando se mostrem mais favoráveis aos contribuintes, dando 
mesmo lugar a repetição de avaliações já efectuadas. Por maioria de razão deveria a Comissão 
de avaliação ter atendido a tal intenção uma vez que estava em curso uma avaliação, dando 
cumprimento ao que o legislador pretendeu com uma interpretação conforme e não contrária à 
própria norma como é o caso.

Conclui -se, pois, pela procedência da impugnação em razão do que devem as avaliações em 
questão ser anuladas e realizadas outras em sua substituição conformes à legislação aplicável 
nos moldes expostos.

III  - DECISÃO
8.
Pelo exposto, julga -se procedente a impugnação judicial, condenando -se a Fazenda Pública 

em consequência do que se anulam as avaliações/liquidações efectuadas e se condena à sua subs-
tituição por outras conformes à lei aplicável”.

DECIDINDO NESTE STA
Na consideração de que são as conclusões de recurso que delimitam o objecto de recurso vem 

questionada pela recorrente no que respeita à questão de mérito, exclusivamente, a aplicação retroactiva 
(que a decisão recorrida entendeu dever ser de efectuar) do factor coeficiente de localização, por tipo 
de afectação, consagrado no anexo III da portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro.

Desde já se adianta que a decisão recorrida merece confirmação.
Vejamos:
O zonamento e respectivos coeficientes de localização, são aprovados com base em propostas 

dos peritos locais e regionais, e são propostos pela CNAPU e aprovados por portaria do Ministério 
das Finanças como resulta do artº 26º do D. L.287/03 de 12/11 e do n.º 3 do art. 62º do CIMI e com a 
seguinte redacção respectivamente:

Artigo 26.º
Revisão dos elementos aprovados pela CNAPU
1  - Os elementos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 62.º do CIMI, constantes da 

portaria prevista no seu n.º 2, podem ser revistos, com fundamento na sua errada qualificação ou 
quantificação, durante o período

decorrido entre a primeira e a segunda publicação.
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2  - A revisão prevista no número anterior é efectuada sobre proposta apresentada pela Comissão 
Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), com base nos elementos fornecidos pelos serviços 
competentes da Direcção -Geral dos Impostos, a apresentar durante o primeiro triénio de vigência do 
novo regime de avaliação.

3  - A revisão a que se refere o número anterior é aprovada nos termos do n.º 3 do artigo 62º, ori-
ginando a repetição das avaliações entretanto efectuadas.

4  - Os erros a que alude o n.º 1 consideram -se imputáveis aos serviços.
Por sua vez o artº 62º do CIMI na redacção do Dec. Lei n.º 287/2003, de 12/11 que é a aplicá-

vel ao caso dos autos (Alterado, posteriormente, no que respeita às alíneas c) e d) do n.º 1 pela Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29/12 e no que respeita à alínea a) do n.º 1 pela Lei n.º 64 -A -2008, de 31/12)

dispunha:
“ - Compete à CNAPU:
a) Propor trienalmente, até 31 de Março, os coeficientes de localização mínimos e máximos 

a aplicar em cada município, com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos 
locais e regionais e pelas entidades representadas na CNAPU, para vigorarem nos três anos 
seguintes;

b) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, 
as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º e as áreas da sua aplicação, bem como os coefi-
cientes majorativos aplicáveis às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e 
regionais, para vigorarem nos três anos seguintes em cada município;

c) Propor as directrizes relativas à apreciação da qualidade construtiva, da localização excep-
cional e do estado deficiente de conservação;

d) Propor anualmente, até 31 de Outubro, para vigorar no ano seguinte, o custo médio de 
construção por metro quadrado, ouvidas as entidades oficiais e as associações privadas do sector 
imobiliário urbano;

e) Propor à Direcção -Geral dos Impostos as medidas que entender convenientes no sentido do 
aperfeiçoamento das operações de avaliação.

2  - Tratando -se de conjuntos ou empreendimentos urbanísticos implantados em áreas cujo zo-
namento não tenha ainda sido aprovado ou, tendo -o sido, se encontre desactualizado, as propostas 
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são apresentadas anualmente.

3  - As propostas a que se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas 
por portaria do Ministro das Finanças.

4  - Aplica -se à CNAPU o disposto no n.º 2 do artigo 49.º”.
Deve destacar -se que o zonamento e os coeficientes de localização previstos no art. 42º do CIMI 

foram aprovados com a publicação das Portarias nºs 982/2004 e 1426/2004, respectivamente, de 4.8 e 
de 25.11, que concluíram o novo sistema de avaliação dos prédios urbanos instituído pelo CIMI.

E, que a primeira revisão do zonamento e dos coeficientes de localização foi aprovada através da 
portaria n.º 1022/2006, de 20.9 a que se seguiu a Portaria n.º 1119/2009, de 30.9, todas editadas nos 
termos do n.º 3 do art. 62 do CIMI.

Da matéria de facto fixada consta que a declaração modelo 1 de IMI foi apresentada em 
04/05/2004.

Este facto é determinante para a dilucidação da questão enunciada pois que o n.º 4 do artº 37º do 
CIMI estipula que “A avaliação reporta -se à data do pedido de inscrição do pedido na matriz”.

Uma vez que a declaração modelo 1, referida, foi apresentada antes da entrada em vigor das 
portarias 982/2004 de 04/08 e 1426/2004 de 25/11 temos de concluir que são os normativos destas 
portarias que se lhe aplicam, já que antes não havia legislação que desse cumprimento ao disposto no 
referido artº 42º do CIMI.

Por sua vez a portaria 1022/2006 de 20/11 foi aprovada ao abrigo dos artigos 26.º e 62º n.º 3 do 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, instituindo alterações ao zonamento constantes dos seus 
anexos I e II nos termos e para os efeitos dos artigos 42.º e 45.º, n.º 2, do CIMI.

Destaca -se que, por terem sofrido modificação, foram também aprovados e publicados no anexo 
III da mesma portaria os novos coeficientes de localização mínimos e máximos previstos no artigo 42.º 
do CIMI, a aplicar aos respectivos municípios.

O zonamento, os coeficientes de localização e as percentagens referidos nos n.ºs 1.º, 2.º e 3.º da 
portaria a que nos vimos referindo, bem como todos os outros elementos aprovados pelas Portarias 
n.ºs 982/2004 e 1426/2004, respectivamente de 4 de Agosto e de 25 de Novembro, estão publicados 
no sítio www.e -financas.gov.pt.

Da aplicação da portaria 1022/2006 de 20/11 o caso dos autos:
A portaria 1022/2006 de 20/11 entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica -se 

a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo n.º 1, a que se referem os artigos 13.º e 37.º do 
CIMI, sejam entregues a partir dessa data (21/09/2006).
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O seu artigo 6º dispõe:
“Não obstante o que acabou de se referir, nos casos em que na sequência da revisão efectuada 

nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e desde que das alterações 
aprovadas pela portaria 1022/2006 de 20/09 resultem coeficientes mais favoráveis ao sujeito passivo, 
o novo zonamento e os novos coeficientes de localização mínimos e máximos constantes, respectiva-
mente, dos anexos I e III da presente portaria são de aplicação retroactiva, originando, nos termos do 
n.º 3 do mesmo artigo, a repetição das avaliações entretanto efectuadas”.

Uma vez que no anexo II da aludida portaria se prevê para o Município da Covilhã (onde se situam 
os imóveis habitacionais avaliados) um coeficiente de localização máximo de 1,20 verifica -se que foi 
reduzido o coeficiente que anteriormente estava definido para os prédios urbanos da freguesia de Santa 
Maria, concelho da Covilhã que era de 1,32.

Cremos pois que tem lugar a aplicação retroactiva da portaria 1022/2006 de 20/09 ao caso dos 
autos pelas seguintes razões:

Por as alterações introduzirem um coeficiente de localização mais favorável ao sujeito passivo.
Por o anexo III da portaria prever o local onde se situam os imóveis avaliados.
Por as alterações de coeficientes serem alheias ao caso concreto em análise resultando da iniciativa 

da CNAPU ditada por errada qualificação ou quantificação, conclusão adquirida, não pelo caso concreto 
dos autos, mas com base nos elementos fornecidos pelos serviços competentes da Direcção Geral dos 
Impostos a coberto da previsão legal do n.º 2 do artº 26º do D.L. 287/03 de 12/11.

Aqui chegados, e salvo o devido respeito, não tem qualquer razão a recorrente ao pretender 
efectuar a interpretação do preceito acabado de referir como impondo uma errada qualificação ou 
quantificação concretizada na situação dos autos como implicitamente se infere do teor da conclusão 
de recurso 13ª.

Também não se vê qualquer razão para efectuar uma interpretação restritiva no sentido de que a 
aplicação retroactiva da portaria só é de conceder aos casos de “errada qualificação ou quantificação” 
dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do artº 62ºdo CIMI ficando de fora os casos de “zonamento 
desactualizado” previstos no n.º 2 do mesmo preceito. A portaria a que nos vimos referindo pretendeu 
abranger as três situações como expressamente nas suas motivações exprimiu:

“Com a publicação do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, procedeu -se à reforma da 
tributação do património, sendo aprovados os novos Códigos do Imposto Municipal sobre os Imóveis 
(CIMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT).

O sistema de avaliação dos prédios urbanos instituído pela reforma da tributação do património 
ficou concluído com a publicação das Portarias n.os 982/2004 e 1426/2004, respectivamente de 4 
de Agosto e de 25 de Novembro, nas quais foram aprovados, e dada publicidade, designadamente o 
zonamento e os coeficientes de localização previstos no artigo 42.º do CIMI.

Decorridos cerca de 19 meses e estando avaliados mais de um milhão de prédios urbanos, a Co-
missão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), no âmbito das suas competências, veio 
desenvolvendo estudos no sentido da melhoria do sistema de avaliação do património, designadamente 
apreciando as reclamações e propostas de alteração ao zonamento que entretanto foram apresenta-
das por peritos avaliadores, municípios ou contribuintes, ao abrigo do artigo 26.º do Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e do artigo 62.º do CIMI.

Considerando que do resultado desse trabalho se evidenciam situações que configuram, nos 
termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, uma errada qualificação ou 
quantificação dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do artigo 62.º do CIMI, ou situações que, 
encontrando -se o zonamento desactualizado, se enquadram no n.º 2 do artigo 62.º do CIMI, importa 
pois proceder às correcções necessárias (…).

(destaques a negrito da nossa autoria)
Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
a) O n.º 34 do artº 37º do CIMI estipula que “A avaliação reporta -se à data do pedido de inscrição 

do pedido na matriz”.
b) A portaria 1022/2006 de 20/09 consente aplicação retroactiva como resulta do seu n.º 6, veri-

ficadas que sejam as condições ali previstas.
c) A dita portaria aplica -se ao caso dos autos em que a declaração modelo 1 de IMI foi apresentada 

em 04/05/2004 porquanto:
1 -As alterações introduzirem um coeficiente de localização mais favorável ao sujeito passivo.
2 -O anexo III da portaria prevê o local onde se situam os imóveis avaliados.
3 -As alterações de coeficientes serem alheias ao caso concreto em análise resultando da iniciativa 

da CNAPU ditada por errada qualificação ou quantificação, conclusão adquirida, não pelo caso concreto 
dos autos, mas com base nos elementos fornecidos pelos serviços competentes da Direcção Geral dos 
Impostos a coberto da previsão legal do n.º 2 do artº 26º do D.L. 287/03 de 12/11.

Assim sendo, a decisão recorrida que fez aplicação retroactiva da citada portaria de 20/09/2006 
merece confirmação.
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Resta apreciar o pedido de revisão/fixação do valor da causa suscitado pela recorrente:
Fazemos nossa a pronúncia constante do parecer do Mº Pº junto do STA para onde remetemos 

e que por comodidade aqui reproduzimos, nada mais se nos oferecendo dizer: “(…) 4.O valor da 
causa está definitivamente fixado em € 2.751.210,00, por ausência de impugnação oportuna pela 
Fazenda Pública na contestação, incorrendo a sentença em omissão da sua indicação (arts.314º 
nº4 e 315º nºs 1/2 CPC)

O valor atendível para efeitos de custas deve corresponder à utilidade económica imediata 
do pedido, a qual exprime o beneficio que o autor pretende obter (arts.3 1º nº1 e 32º nº2 CPTA/
art73º  -D CCJ)

Na impugnação judicial de actos de fixação de valores patrimoniais a utilidade económica 
do pedido não corresponde ao valor patrimonial tributário contestado, antes ao imposto que vier 
a ser liquidado em resultado desse valor pela administração tributária (art. 108º nº2 CPPT)

No caso concreto está excluída a aplicação da norma constante do artº 97º -A nº1 al.c) CPPT 
(aditada pelo DL n.º 34/2008,26 Fevereiro) porque a impugnação judicial foi deduzida antes do 
início da vigência do citado Decreto -Lei, em 20 Abril 2009 (arts.26ºnº1 e 27º nº1 DL n.º 34/2008, 
26 Fevereiro redacção art.156º Lei n.º 64 - A/2008, 31 Dezembro  -Lei OGE 2009)”

Assim sendo, falecem por completo as conclusões de recurso apresentadas.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 14 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(34) (Sic, Ac STA de 18,11.2009, proc. 0765/09.)
(35) (Sic, Ac. STA, de 10.03.2011, dado no proc. n.º 0862/10, destaque nosso.)
(36) (Artigo 42.º n.º 2 e 3 do CIMI)
(37) (Artigos 8.º da LGT, 103.º n.º 1 e 2, 165.º n.º 1 i) e 198.º n.º 1 b) da CRP.)
(38) (Cfr. artigos 5.º n.º 1 do Código Civil e 119.º da CRP.)
(39) (Destaque nosso.)
(40) (idem.) 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Anulação de venda. Notificação do executado.

Sumário:

 I — O executado deve ser notificado do despacho que designa a venda por negociação 
particular em processo de execução fiscal na sequência da frustração da venda por 
propostas em carta fechada (artigo 886.º -A do CPC, aplicável ex vi da alínea e) 
do artigo 2.º do CPPT), constituindo nulidade processual (artigo 201.º, n.º 1, do 
CPC) a omissão dessa notificação, nulidade esta que determina a anulação de 
todos os actos praticados posteriores ao despacho que designou a modalidade de 
venda, neles se incluindo a própria venda executiva (artigo 909.º, n.º 1, alínea c), 
do CPC, aplicável ex vi da alínea c) do artigo 257.º do CPPT).

 II — Não pode considerar -se que tenha sido omitida a notificação desse despacho 
ao executado se o órgão de execução fiscal, em face da devolução da carta 
registada que lhe remeteu para o efeito, não observou o disposto no n.º 5 do 
artigo 39.º do CPPT, uma vez que o regime deste artigo é aplicável às notifi-
cações efectuadas nos procedimentos tributários e não nos processos judiciais 
tributários.

 III — No caso de devolução daquela carta, e não tendo o executado constituído man-
datário judicial, há que considerar a notificação feita por força do disposto no 
artigo 254.º, n.ºs 1, 3 e 4, aplicável ex vi do n.º 1 do artigo 255.º, ambos do CPC.
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Processo n.º 161/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridas: Maria Luísa Matos Pereira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Num processo de execução fiscal instaurado para cobrança de uma dívida à Alfândega do 

Freixieiro e em que foi penhorado e vendido a Carla Patrícia Pereira da Silva um bem imóvel, veio a 
executada, Maria Luísa Matos Pereira (adiante Executada ou Requerente), pedir ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que anule a venda com o fundamento de que não foi notificada da 
modalidade designada para a venda, como o impunha o disposto no art. 886.º -A do Código de Processo 
Civil (CPC), omissão que «teve influência na venda», porque a Executada «se viu impedida de apre-
sentar proposta», pelo que constitui nulidade, nos termos do art. 201.º do mesmo Código, a determinar 
a anulação da venda.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou procedente o incidente de anu-
lação da venda. Isto, em síntese, porque considerou que se impunha que a Executada fosse notificada, 
ao abrigo do disposto no art. 886.º -A, do CPC, do despacho que, relativamente à venda, designou 
nova data, alterou a respectiva modalidade e fixou o valor base e que a falta dessa notificação constitui 
uma nulidade processual, nos termos do art. 201.º do CPC, que importa a nulidade da venda, atento o 
disposto no art. 909.º, n.º 1, alínea c), do mesmo Código.

1.3 Inconformada com a sentença, a Fazenda Pública dela recorreu para este Supremo Tribunal 
Administrativo e o recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. O presente recurso tem por objecto a douta decisão proferida pelo Tribunal a quo, que julgou 

procedente o incidente de anulação de venda do prédio urbano sito na Rua Actor Mário Viegas, n.º 20, 
freguesia de S. Pedro da Cova, concelho de Gondomar, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 4653 – Fracção BV, penhorado no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3191200101023799, 
em que é executada a requerente nos presentes autos, e em consequência o acto de venda realizado.

B. Entendeu o Tribunal na sentença recorrida que: “Impunha -se a notificação à requerente do 
despacho que designou nova data para a venda, alterou a modalidade da venda e fixou o valor base 
para de venda, pelo que foi omitida uma formalidade prescrita na lei”, concluindo que “a irregularidade 
cometida constitui uma nulidade nos termos do art. 201.º, n.º 1 do CPC, que importa a nulidade do acto 
da venda (cfr. art. 909.º, n.º 1, alínea c) do CPC)”.

C. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o 
doutamente decidido.

D. Centra a requerente, executada no processo de execução fiscal, a sua pretensão de anulação 
da venda efectuada na circunstância de que a mesma foi realizada sem que a requerente tenha sido 
ouvida quanto ao valor base pelo qual seria vendido o imóvel, pelo que “se viu impedida de apresentar 
proposta”, violando assim o disposto no art. 886.º -A do CPC.

E. Importa então desde logo saber se é ou não subsidiariamente aplicável ao processo de execução 
fiscal o art. 886.º -A do CPC, que impõe a prévia audição do exequente [(1)] relativamente à modalidade 
de venda e ao valor base dos bens.

F. Entende a Fazenda Pública que não.
Pois,
G. Dispõe o artigo 2.º, alínea e), do CPPT, que o CPC e “de aplicação supletiva ao procedimento 

e processo judicial tributário, de acordo com a natureza dos casos omissos”.
Ou seja,
H. Ainda que o caso omisso tenha natureza adjectiva, as normas do CPC só serão aplicáveis quando 

exista falta de regulamentação no CPPT e nos diplomas a que se refere o seu artigo 1.º.
I. Ora, em matéria de venda dos bens penhorados, esta encontra -se especialmente prevista na 

legislação fiscal – cfr. Secção IX (Da venda de bens penhorados) do capítulo II (Do processo) do título 
IV (Da execução fiscal) do CPPT  - artigos 284.º a 258.º,

J. onde se define todo o regime da venda dos bens penhorados, nomeadamente a publicidade e as 
formalidades a que está sujeita (artigos 249.º e 256.º), bem como o valor base dos bens e as modalidades 
de venda (artigos 248.º, 252.º e 255.º).

K. Ou seja, o legislador fiscal preceituou integralmente no CPPT o regime da venda no processo 
de execução fiscal.

L. Ao que aqui nos interessa, no caso de negociação particular, o legislador fiscal, ao contrário do 
ordinário no CPC, não exigiu que o executado aceitasse o comprador ou sequer o preço acordado, antes 
se bastou com a publicação em editais e na internet, nos termos definidos pela Portaria n.º 352/2002, 
de 3 de Abril, o nome ou firma do executado, do órgão onde corre o processo, da identificação sumá-



1947

ria dos bens, do local, prazo e horas em que estes podem ser examinados, do valor base da venda e 
do nome ou firma do negociador, bem como da residência ou sede deste, como preceitua o art. 252.º, 
n.º 3, do CPPT.

M. Foi, portanto, opção do legislador excluir do processo de execução fiscal a audição do pró-
prio executado, no caso de negociação particular, sobre a decisão do valor base dos bens a vender e 
consequente notificação da decisão.

N. Não sendo assim de aplicação subsidiária o art. 886.º -A do CPC.
O. E tal se compreende dadas as características da execução fiscal.
Pois,
P. “A execução fiscal, dado o seu fim de arrecadação coerciva de dívida ou Estado ou entidades 

equiparadas, caracteriza -se, em primeira linha, pela sua celeridade (…) [tendo] este princípio geral 
(..) uma notável premência nesta forma de processo” – cfr. Laurentino da Silva Araújo, Processo de 
Execução Fiscal, Almedina, p. 27.

Q. E foi em consonância com interesse público e a maior celeridade processual, de molde a obter-
-se a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal no 
processo de execução fiscal regulou integral e imperativamente os regimes da modalidade de venda 
(artigos 248.º, 252.º e 255.º do CPPT), não tendo expressamente previsto tal audição prévia do execu-
tado nos autos, nem a aceitação do comprador ou do preço acordado,

R. pelo que, reitera -se, não é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal o previsto 
no art. 886.º -A do CPC.

Porém, sem prescindir, e caso assim não se entenda,
S. E na hipótese de se considerar que o art. 886.º -A do CPC é aplicável subsidiariamente à venda 

no processo de execução fiscal, como bem refere a sentença recorrida, não basta a omissão de uma 
formalidade legal para que a venda seja anulada, é necessário, e como assim prescreve o art. 201.º do 
CPC, que tal influencie o resultado da causa, subentenda -se, no caso concreto, da venda ocorrida.

T. A regra do artigo 201.º, n.º 1, do CPC, é então a de que, se a lei não prescrever expressamente 
que ele tem como consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve produzir nu-
lidade quando dele resulta prejuízo para a relação jurídica.

U. Estão nestas condições, como refere o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in “CPPT 
anotado e comentado”, II Volume, pág. 493 e seguinte e pág. 588, por exemplo, as irregularidades 
relativas à publicidade da venda, designadamente as que respeitam ao tempo e locais de afixação de 
editais, à publicação de anúncios e seu conteúdo e as relativas às notificações das pessoas que devem 
ser notificadas para a venda.

Porém,
V. nestes mesmos casos, a anulação só pode ser decretada se, no circunstancialismo em que 

ocorreram as irregularidades, se puder afirmar a sua susceptibilidade para influenciar a venda, o que 
patentemente, não acontece no presente caso.

W. Desde logo, convém referir que o único facto alegado pela requerente capaz de caracterizar a 
influência na venda ocorrida, como afirma na douta PI, foi que a mesma se viu impedida de apresentar 
proposta, facto aliás que não tem expressão nos [factos] provados, não se podendo por isso concluir 
que o valor fixado não foi o justo, ou que ainda que fosse observada a mencionada disposição legal 
violada o valor da venda teria sido outro,

X. quando essa violação normativa não impossibilitava a requerente de participar na referida venda, 
porquanto a mesma foi notificada da designação da firma negociadora para proceder à venda do bem 
imóvel, como aliás resulta da factualidade assente como provada na douta sentença, nomeadamente 
na alínea E), cfr. fls. 20 e 21 dos autos, constando dessa mesma notificação a referência como assunto 
à “negociação particular”,

Y. tendo assim a requerente conhecimento de que o bem ia ser vendido por negociação particular 
e por quem iria intervir nessa mesma venda.

Z. Por outro lado, e salvo o devido respeito, não entende a Fazenda Pública como a falta de audi-
ção da executada do valor base de venda, poderia ter influência na mesma, designadamente, e como a 
própria afirma na sua douta PI, quanto ao seu impedimento de apresentar proposta,

AA. Uma vez que, note -se, a requerente dos presentes autos é a própria executada,
BB. pelo que a apresentação de proposta na compra de um imóvel penhorado nos autos cuja 

propriedade já era sua, não faz, com o devido respeito, qualquer sentido, nem ser sequer possível de 
acontecer,

CC. pois quando muito, a ter meios económicos para apresentar uma eventual proposta, podia ter 
sido evitada a venda, acaso, antes da realização desta, fosse paga a dívida exequenda.

DD. De resto, não se vislumbram razões que permitam concluir que a executada poderia ter tido 
influência na venda e que a mesma poderia ter sido efectuada por valor superior.

EE. Destarte, ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, confrontamo -nos assim, 
pela inexistência de factos demonstrativos de que o desrespeito pelo art. 886.º -A do CPC, a entender-
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-se que o mesmo ocorreu, constitui nulidade susceptível de afectar o acto da venda no processo de 
execução fiscal,

pelo que,
FF. não se verificando os pressupostos do art. 201.º, n.º 1 do CPC e, consequentemente, do art. 909.º, 

n.º 1, alínea c) do mesmo código, inexiste fundamento legal para anular a venda.
GG. Assim, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro de 

julgamento.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença recorrida, com as legais consequências».
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso.

1.7 Foi dada vista aos Juízes adjuntos.
1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida fez correcto 

julgamento (i) ao considerar que se impunha a notificação à Executada do despacho que determinou 
a venda por negociação particular, mediante aplicação subsidiária em sede de execução fiscal do dis-
posto no art. 886.º -A do CPC (cfr. conclusões E) a R)) e (ii) ao considerar que a falta dessa notificação 
é susceptível de influir na venda e, por isso, integra nulidade susceptível de determinar a anulação da 
venda (cfr. conclusões S) a FF)).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«
A. Em 07.04.2008, foi proferido “Despacho” pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, 

por referência à venda do imóvel no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3921 2001 01023799, 
com o seguinte teor: “1. Para a venda judicial do bem penhorado, a realizar neste Serviço de Finanças, 
designado dia 29 do mês de Julho de 2008, pelas 10h e 30m. A venda será feita por meio de propos-
tas em carta fechada, as quais deverão ser apresentadas até àquele dia e hora em que se procederá à 
sua abertura. Nos termos do n.º 1 do art. 250.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), o valor patrimonial tributário apurado nos termos do CIMI foi de € 36.460,00, sendo o valor 
base a anunciar para a venda igual a 70% daquele. Afixem -se os editais nos locais determinados por lei, 
promova -se a publicação de anúncios em dois números seguidos do “Jornal de Notícias”, nos termos 
do n.º 3 do artigo 242.º do CPPT e à publicação através da internet. Notifique -se o executado, o fiel 
depositário e os credores com garantia real (…)” – cfr. fls. 16.

B. Em 14.04.2208, a requerente assinou “aviso de recepção” relativo a ofício que lhe foi dirigido, 
subscrito pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, no âmbito do processo de execução fiscal 
em causa, com o seguinte teor: “(…) fica na qualidade de fiel depositário e executado, V. Exa. notificado 
de que foi designado o dia 29 de Julho de 2008, pelas 10.30 horas, neste Serviço de Finanças, para se 
proceder à venda judicial, por meio de propostas em carta fechada do bem aí penhorado (…)” – cfr. 
fls. 94 e 95 do processo de execução fiscal apenso.

C. Em 23.09.2008, foi proferido “Despacho” pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, 
por referência à venda do imóvel em causa, com o seguinte teor: “Decorre do auto de abertura de pro-
postas que a venda não se realizou por não terem sido apresentadas quaisquer propostas. Assim, nos 
termos do artigo 252.º do CPPT, determino que a venda se faça por negociação particular e se proceda 
ao sorteio para escolher a entidade que vai intermediar na referida venda. Fixo em € 25.522,00 o valor 
base para a venda. As negociações deverão ser concluídas no prazo de 30 dias, findo o qual deverá vir 
ao processo informar sobre a situação. Diligências necessárias. Notifique (…)” – cfr. fls. 17.

D. Em 25.09.2008, foi registado com a indicação “Não atendeu” o “aviso de recepção” referente 
ao ofício subscrito pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, no âmbito do processo de exe-
cução fiscal em causa, dirigido à requerente com o seguinte teor: “Fica V. Ex.ª notificada do despacho 
exarado pelo Chefe de Finanças, de 23 -09 -2008, relativo ao processo executivo supra identificado, 
determinado que se proceda ao sorteio da entidade a intermediar na venda por negociação particular, 
uma vez que na venda em propostas em carta fechada, realizada em 29 -07 -2008, se verificou a ausência 
de propostas (…)” – cfr. fls. 18 e 19.

E. Em 06.11.2008, a requerente assinou “aviso de recepção” relativo a ofício que lhe foi dirigido, 
subscrito pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, no âmbito do processo de execução fiscal 
em causa, com o seguinte teor: “Fica por este meio notificada, como fiel depositário dos bens penho-
rados no processo executivo acima referenciado, de que foi designada a firma Habijorge – Sociedade 
Mediação Imobiliária Unip., Lda., com sede na Rua 25 de Abril, 486 – Gondomar, para efectuar a venda 
dos referidos bens (…)” – cfr. fls. 20 e 21.
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F. Em 15.12.2008, foi proferido “Despacho” pelo Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 
3, por referência à venda do imóvel em causa, com o seguinte teor: “Decorre dos autos que foi adjudi-
cado na venda por negociação particular, realizada em 18 -11 -2008, o prédio inscrito na matriz predial 
urbana sob o n.º 4654 -BV da freguesia de de S. Pedro da Cova e descrito na respectiva Conservatória 
do Registo Predial sob o n.º 451 -BV, verificando -se os pressupostos do n.º 1 do art. 900.º do CPC. Foi 
realizada escritura de compra e venda no dia quinze de Julho de dois mil e oito (…)” – cfr. fls. 22.

G. Em 18.01.2009, deu entrada no Serviço de Finanças de Gondomar 3 o requerimento que deu 
origem aos presentes autos – cfr. fls. 3

Não se provaram quaisquer outros factos para além dos referidos».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Num processo de execução fiscal foi penhorado e vendido um prédio urbano.
A venda foi efectuada por negociação particular, depois de se ter frustrado a venda por propostas 

em carta fechada. Isto porque o Chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3 – por onde corre termos 
a execução fiscal –, ao abrigo da faculdade que lhe é concedida pelo art. 252.º do CPPT, na redacção 
aplicável, que é a do Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, escolheu essa modalidade para a venda 
de entre as várias possíveis depois se ter revelado infrutífera a tentativa para a venda através da moda-
lidade que a lei aplicável à data impunha como prioritária, ou seja, a venda por meio de propostas em 
carta fechada (cfr. art. 248.º do CPPT na redacção da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho).

A Executada veio arguir no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a nulidade do processo por 
não ter sido notificada do despacho que designou a venda por negociação particular do prédio penho-
rado, pedindo em consequência a anulação da venda do mesmo.

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou procedente o incidente de anulação 
da venda. Isto, em síntese, porque considerou

(i) que a Executada não foi notificada do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Gondo-
mar 3 que ordenou a venda por negociação particular, pois, tendo sido devolvido não assinado o aviso 
de recepção relativo ao ofício remetido à Executada para notificá -la de que fora ordenada a venda por 
essa modalidade, de que iria proceder -se a sorteio para escolha do encarregado da venda e do valor 
base para a mesma, não foi observado o disposto no n.º 5 do art. 39.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT); depois, e louvando -se no acórdão da Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo de 3 de Novembro de 2010 (2),

(ii) que o art. 886.º -A (3) do CPC logra aplicação no processo de execução fiscal, motivo por 
que se impunha que a Executada fosse notificada do despacho que, após se ter frustrado a venda por 
propostas em carta fechada, designou nova data para a venda, alterou a modalidade da venda e fixou 
o valor base da venda; finalmente,

(iii) que a falta de notificação desse despacho, na medida em que inviabilizou a intervenção da 
Executada na fase da venda e, consequentemente, não lhe permitiu a protecção dos seus interesses, 
constitui uma nulidade processual, nos termos do art. 201.º do CPC, que importa a nulidade da venda, 
atento o disposto no art. 909.º, n.º 1, alínea c), do mesmo Código.

A Fazenda Pública discordou da sentença e dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, alegando, em síntese, que a sentença fez errado julgamento (i) ao considerar que se 
impunha a notificação à Executada do despacho que determinou a venda por negociação particular, 
mediante aplicação subsidiária em sede de execução fiscal do disposto no art. 886.º -A do CPC (cfr. 
conclusões E) a R)) e (ii) ao considerar que a falta dessa notificação é susceptível de influir na venda 
e, por isso, integra nulidade susceptível de determinar a anulação da venda (cfr. conclusões S) a FF)).

Daí que as questões a apreciar e dirimir sejam as que enunciámos em 1.8.
2.2.2 A FALTA DE NOTIFICAÇÃO À EXECUTADA DO DESPACHO QUE ORDENOU A 

VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
Resulta do disposto no art. 257.º, n.º 1, alínea c), do CPPT, que a anulação da venda efectuada em 

execução fiscal pode fundar -se no art. 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC, segundo o qual a venda fica sem 
efeito «se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201.º». Este art. 201.º do CPC estabelece 
que «a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade 
que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida 
possa influir no exame ou na decisão da causa», pelo que a anulação da venda com o referido funda-
mento depende, não só de ter ocorrido, relativamente ao acto da venda ou aos actos anteriores que lhe 
dizem respeito, a omissão de um acto ou de uma formalidade legal, como também de essa omissão 
poder ter influído no resultado da venda.

Dito isto, cumpre verificar, primeiro, se a lei impõe a notificação ao executado do despacho 
que ordenou a venda por negociação particular. A sentença recorrida entendeu que sim; a Recorrente 
sustenta que não.

No caso, como resulta da matéria de facto que foi dada como assente, a venda do bem por nego-
ciação particular e o preço base daquele foram fixados pelo Serviço de Finanças sem que a Executada 
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tivesse sido ouvida e sem que lhe fosse concedida a possibilidade de se pronunciar, salvaguardando os 
seus direitos. Será que a lei impunha tal notificação?

Afigura -se -nos que sim, pelo menos relativamente à modalidade da venda.
A questão da aplicação subsidiária do art. 886.º -A do CPC em sede de execução fiscal tem -se 

colocado repetidamente nos tribunais, se bem que a propósito da notificação dos credores com garantia 
real, sendo que a jurisprudência, que inicialmente se inclinava no sentido de que essa norma não era 
aplicável à execução fiscal (4), mais recentemente, e, sobretudo, na sequência da alteração legislativa 
que determinou que a reclamação de créditos passasse a preceder a venda, fixou -se no sentido de que 
o art.º 886.º -A do CPC, em que se prevê a notificação da decisão sobre a venda prevista nos seus n.ºs 
1 e 2 aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender é subsidiariamente 
aplicável ao processo de execução fiscal (5).

Não vemos motivos para divergir da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, permitindo -nos aqui remeter para a exaustiva fundamentação expendida no referido acórdão 
de 30 de Abril de 2008, proferido no processo com o n.º 117/07 e nos que se lhe seguiram.

JORGE LOPES DE SOUSA salienta o paralelismo entre as razões que levam a sustentar a aplica-
ção subsidiária daquela norma aos credores reclamantes e ao executado, nos casos, como o sub judice, 
em que se verifica uma situação de escolha da modalidade da venda, salientando que essa escolha, no 
regime anterior à Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, só se verifica na sequência da frustração da 
tentativa de venda por propostas em carta fechada:

«Nestas situações em que há possibilidade de livre opção pelo órgão da execução fiscal relativa-
mente à determinação da modalidade de venda, justifica -se (antes ou depois da aplicação do regime da 
Lei n.º 55 -A/2010) a audição prévia do executado e credores com garantia real sobre o bem a vender, 
pois está -se perante uma situação idêntica à prevista no art. 886.º -A, n.º 1, do CPC e valerão as razões 
de protecção dos interesses dos credores reclamantes. Na verdade os interesses destes credores são 
tão atendíveis como os do exequente, representado pelo órgão da execução fiscal e não deixam de ser 
ponderáveis pelo facto de a venda se efectuar através de processo de execução fiscal e não de processo 
de execução comum. Por outro lado, o art. 886.º -A do CPC está vocacionado para aplicação em todas 
as situações em que há escolha da modalidade de venda. É certo que a maior celeridade que se pretende 
para o processo de execução fiscal, relativamente ao processo de execução comum, pode justificar que 
se suprimam diligências, mas este objectivo não pode, sob pena de inconstitucionalidade, ser conseguido 
à custa dos direitos dos cidadãos constitucionalmente protegidos, como é o caso da defesa em processos 
judiciais de direitos e interesses legalmente protegidos e o direito de participação nas decisões que lhes 
digam respeito, garantidos pelos arts. 20.º, n.º 1, e 267.º, n.º 5, da CRP e concretizado, nos processos 
judiciais (categoria em que se engloba o processo de execução fiscal, em face do disposto no art. 103.º, 
n.º 1, da LGT), no art. 3.º,n.º 2, do CPC, em que se estabelece que «o juiz deve observar e fazer cumprir, 
ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta 
desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que 
as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem. Haverá manifesta desnecessidade 
em ouvir a parte contrária quando não seja aceitável séria controvérsia sobre as questões a apreciar por 
parte de quem possua os conhecimentos jurídicos exigíveis para intervenção em processos judiciais. 
No caso da opção não vinculada por uma modalidade de venda, não se está perante uma situação que, 
na perspectiva legislativa, se possa qualificar como sendo de manifesta desnecessidade de audição dos 
interessados, como resulta patentemente do facto de o art. 886.º -A, n.º 1 do CPC, a impor.

Por isso, nestas situações, justifica -se a audição prévia do exequente (se não for representado pelo 
órgão da execução fiscal), o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender, nos termos 
previstos naquele art. 886.º -A, n.º 1, do CPC» (6).

Damos, pois, por assente que, nos casos como o sub judice, em que o órgão de execução fiscal 
tem opção relativamente à modalidade da venda, há que notificar o executado ao abrigo do disposto 
no art. 886.º -A do CPC.

Sustenta ainda a Recorrente que, mesmo que se considere subsidiariamente aplicável à execução 
fiscal o art. 886.º -A do CPC, nunca a falta dessa notificação poderia configurar -se como nulidade, porque 
insusceptível de influir na decisão da causa, leia -se, no resultado da venda (cfr. art. 201.º do CPC).

Salvo o devido respeito, não podemos acompanhar essa tese.
Devendo o executado ser notificado do despacho determinativo da venda, em harmonia com o 

preceituado no n.º 4 do art. 886º -A do CPC, torna -se inquestionável que a falta dessa notificação constitui 
omissão de uma formalidade prescrita na lei. É certo que essa omissão só constitui nulidade se puder 
influir no exame ou na decisão da causa, em harmonia com o preceituado no art. 201.º, n.º 1, do CPC. 
Cumpre, pois, indagar quando é que uma irregularidade pode influir no exame ou decisão da causa.

Segundo o ensinamento de RODRIGUES BASTOS, tem de ser o julgador a medir com cautela 
a projecção que o vício verificado pode ter no perfeito conhecimento e na justa decisão da causa (7). 
E segundo ALBERTO DOS REIS, é ao Tribunal que compete, no seu prudente arbítrio, decretar ou 
não a nulidade, conforme entenda que a irregularidade cometida pode ou não exercer influência no 
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exame ou na decisão da causa, pois que «os actos de processo têm uma finalidade inegável: assegurar 
a justa decisão da causa; e como a decisão não pode ser conscienciosa e justa se a causa não estiver 
convenientemente instruída e discutida, segue -se que o fim geral que se tem em vista com a regulação 
e organização dos actos de processo está satisfeito se as diligências, actos e formalidades que se prati-
carem garantem a instrução, a discussão e o julgamento regular do pleito; Pelo contrário, o referido fim 
mostrar -se -á prejudicado se se praticarem ou omitirem actos ou deixarem de observar -se formalidades 
que comprometem o conhecimento regular da causa e, portanto, a instrução, a discussão ou o julgamento 
dela» (8). É neste sentido que deve entender -se a expressão «quando a irregularidade cometida possa 
influir no exame ou na decisão da causa».

Pelo que, o princípio da redução de nulidade à mera irregularidade, sem consequências, só acon-
tece quando o acto haja atingido o seu fim e só caso a caso, segundo a prudência e a ponderação dos 
juízes, pode resolver -se a questão de saber se o acto atingiu o seu fim.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, a anulação da venda deve ser decretada se, no cir-
cunstancialismo em que ocorreram as irregularidades, puder afirmar -se a sua susceptibilidade para 
influenciar a venda (9).

In casu, a falta de notificação do despacho determinativo da modalidade da venda inviabilizou a 
intervenção da Executada na fase da venda, o que nos permite afirmar que a omissão dessa notificação 
não constitui uma mera irregularidade, sem consequências, na medida em que esse acto não atingiu o seu 
fim: assegurar a participação da Executada na fase da venda e proteger os seus interesses, proporcionando-
-lhe quer o acompanhamento do desenvolvimento processual normal, quer a realização de diligências 
no sentido de alcançar a melhor proposta possível de venda e evitar ou minimizar a degradação do 
respectivo preço, garantindo que a venda se realize pelo preço mais alto possível. Não fora a referida 
omissão e a venda poderia eventualmente ter sido efectuada a diferente pessoa, por valor superior.

Assim, não se pode afastar a possibilidade de a omissão da referida notificação poder ter influen-
ciado o resultado e o valor da venda.

É, pois, axiomático que a irregularidade decorrente da omissão daquela notificação constitui uma 
nulidade nos termos do art. 201.º, n.º 1, CPC, que importa não só a nulidade do acto da venda em si 
como dos actos subsequentes que dele dependam absolutamente

2.2.3 DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO
Apesar de concordarmos com a tese adoptada pela sentença recorrida no que respeita à aplicação 

subsidiária do disposto no art. 886.º -A do CPC ao processo de execução fiscal e à relevância da falta 
dessa notificação, não aceitamos a solução a que aí se chegou. Isto porque não podemos aceitar o pres-
suposto em que a mesma assentou, qual seja o de que se verificou a falta de notificação à Executada 
dos elementos respeitantes à modalidade da venda – por negociação particular – e ao valor base dos 
bens a vender na sequência da frustração da venda por propostas em carta fechada. Vejamos:

Considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto verificada a falta de notificação 
porque, apesar de o Serviço de Finanças de Gondomar 3 ter remetido à Executada carta para notificá -la 
da modalidade da venda escolhida na sequência da frustração da venda por propostas em carta fechada, 
bem como do valor base para essa venda, essa carta foi devolvida ao remetente e não foi observado o 
disposto no n.º 5 do art. 39.º do CPPT, ou seja, não foi enviada nova carta, como aí se prevê.

Salvo o devido respeito, a invocação do art. 39.º do CPPT só poderia aceitar -se no pressuposto, 
não verificado, de que o acto que determinou a modalidade da venda e fixou o valor do bem para tal 
efeito é um acto administrativo de natureza tributária, um acto praticado no âmbito de um procedimento 
tributário.

Na verdade, como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «[o] regime deste art. 39.º é aplicável às 
notificações efectuadas nos procedimentos tributários e não nos processos judiciais tributários» (10).

Ora, como procuraremos demonstrar de seguida, o referido acto é um acto praticado num processo 
judicial e não em qualquer procedimento tributário.

O processo de execução fiscal tem natureza judicial, expressamente reconhecida pelo art. 103.º, 
n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT) (11). Como resulta deste preceito legal, admite -se que a Adminis-
tração tributária (AT) pratique actos naquele processo, apenas lhe estando vedada a prática daqueles 
que tenham natureza jurisdicional (12), que os princípios consagrados nos arts. 110.º, 111.º e 202.º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) (13) impõem que fique reservada ao tribunal, numa dis-
tribuição de competências a que o legislador ordinário deu concretização através dos arts. 10.º, n.º 1, 
alínea f) (14), e151.º do CPPT (15).

Mas, o facto de a AT poder praticar no processo de execução fiscal actos de natureza não juris-
dicional não implica que todos os actos por ela praticados naquele processo constituam actos admi-
nistrativos em sentido estrito. No âmbito do processo de execução fiscal, a AT pratica, não só actos 
administrativos de natureza tributária, que lhe competem na sua condição de exequente, quando o seja, 
mas também outros actos processuais, cuja competência lhe está cometida enquanto órgão da execução 
fiscal, nos termos do disposto no já referido art. 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT. Relativamente a estes 
últimos, a lei constitucional não impõe que hajam de ser praticados por um juiz, podendo o legislador 
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ordinário atribuir a competência para o efeito a um funcionário ou ao juiz, desde que, no primeiro caso, 
fique salvaguardada a possibilidade de discutir judicialmente a sua legalidade, sob pena de violação 
do art. 20.º da CRP (16).

Ou seja, no processo de execução fiscal, sendo certo que está vedada à AT a prática de actos juris-
dicionais, é -lhe permitida a prática quer de actos administrativos de natureza tributária, que respeitam 
à dívida tributária e integram procedimentos tributários (v.g., a reversão, a dação em pagamento, o 
pagamento em prestações, a aprovação de garantias (17), em que estamos perante actos «praticados por 
entidades diferentes do órgão da execução fiscal, na sequência de procedimentos tributários autónomos, 
que correm paralelamente ao processo de execução fiscal e em conexão com ele» (18)), cuja prática 
está reservada à AT enquanto exequente, enquanto credora (19), quer de actos de natureza processual, 
constituindo alguns meras operações materiais (remessa do título executivo ao órgão da execução, 
instauração da execução) e outros actos judiciais de tramitação processual sem natureza jurisdicional 
(citação, penhora, venda), cuja prática o legislador pôs a cargo da AT enquanto órgão da execução fiscal, 
a qual age aí como um mero “auxiliar” (20) na prossecução do escopo judicial da execução (a cobrança 
das dívidas), numa «colaboração operacional com a administração da justiça segundo os termos em 
que esta se encontra cometida pela Constituição aos tribunais» (21).

A natureza destes últimos actos, que não tenham natureza administrativo -tributária, é discutível, 
mas será idêntica à dos actos de natureza não jurisdicional que são praticados no âmbito de todos os 
processos judiciais.

É certo que todos estes actos estão sempre sujeitos ao controlo judicial, como resulta do disposto 
no art. 103.º, n.º 2, da LGT, controlo que, quando efectuado a pedido dos interessados, se concretiza 
através do meio processual previsto no art. 276.º do CPPT e que o legislador denominou reclamação. 
É através desse meio que os interessados (executado ou outros) podem reagir contra todos os actos 
praticadas por órgãos administrativos no âmbito da execução fiscal, independentemente da natureza que 
estes possam revestir. Aliás, é essa diversidade da natureza dos actos praticados pela AT na execução 
fiscal que gera as consabidas dificuldades de conceptualização deste meio processual (22) e dá origem 
a várias críticas dirigidas à sua inadequada denominação como reclamação (23).

Dito isto, fácil se torna verificar que o acto que determinou a modalidade da venda e fixou o valor 
do bem para tal efeito é um acto praticado num processo judicial tributário e não num qualquer pro-
cedimento tributário naquele enxertado; ou seja, o acto em causa não poderá, de todo, ser considerado 
como um acto ou decisão em matéria tributária (24).

O que significa, sem qualquer dúvida, que o regime jurídico previsto para a sua notificação no 
art. 39.º do CPPT não lhe é aplicável.

JORGE LOPES DE SOUSA, referindo -se ao art. 36.º do CPPT, esclarece:
«Embora este artigo, bem como os subsequentes arts. 37.º, 38.º e 39.º, venha inserido no Título 

I do CPPT, que tem a epígrafe «Disposições gerais», depreende -se do seu conteúdo que se reportam 
apenas ao procedimento tributário e não também ao processo judicial tributário.

Designadamente, retira -se essa conclusão das referências que se fazem neste art. 36.º, n.º 1, e 
no art. 37.º, n.º 1, aos «actos em matéria tributária» e «decisão em matéria tributária», bem como das 
que se fazem aos «actos e decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes», à 
«administração fiscal» e «administração tributária» nos n.ºs 1, 2 e 8 do art. 38.º e da remissão efectuada 
no n.º 1 do art. 39.º para o n.º 3 do art. 38.º.

Assim, o regime de notificações previsto nestes artigos não será aplicável às notificações efectu-
adas no processo de execução fiscal, mesmo as relativas à sua fase que corre termos perante o órgão 
da execução fiscal, por este processo ter natureza judicial na sua totalidade (art. 103.º, n.º 1, da LGT), 
a não ser às que sejam feitas de actos conexionados com o processo de execução fiscal, mas que não 
constituem actos processuais próprios da sua tramitação, antes constituem verdadeiros «actos em 
matéria tributária» que põem termo a procedimentos tributários conexos com o processo de execução 
fiscal, mas dele distintos» (25).

Neste sentido, também a jurisprudência desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo (26).

Aqui chegados, podemos dar como certo que a notificação do acto que determinou a modalidade 
da venda e fixou o valor do bem para tal efeito, porque não constitui acto em matéria tributária, não 
se rege pelas disposições do art. 36.º e seguintes do CPPT, não lhe sendo aplicável, designadamente, o 
disposto no n.º 5 do art. 39.º daquele Código.

A nosso ver, atento o carácter judicial do processo de execução fiscal, o regime por que se regulam 
as notificações efectuados no processo de execução fiscal e que não tenham a natureza de actos em 
matéria tributária é o do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT. Àquelas notificações 
aplica -se, pois, o regime das notificações judiciais previsto no CPC, designadamente nos arts. 253.º a 
260.º desse Código.

Assim, tendo presente que a Executada não tinha constituído mandatário judicial na execução fiscal 
– só o constituiu para deduzir o presente incidente de anulação da venda (cfr. procuração a fls. 9) –, 
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temos que as notificações ser -lhe -iam efectuadas nos mesmos termos que as dos mandatários judiciais, 
como decorre do disposto no n.º 1 do art. 255.º do CPC (27).

O que significa que, apesar da devolução da carta que remetida para a sua morada, a notificação 
considera -se feita por força do disposto no art. 254.º, n.ºs 1, 3 e 4, do CPC (28).

Ou seja, e em conclusão, deve considerar -se efectuada a notificação que foi remetida à Executada 
para dar -lhe a conhecer a modalidade e o preço para a venda e, em consequência, deve considerar -se 
observado o disposto no art. 886.º -A do CPC na medida em que impõe a notificação ao executado da 
modalidade designada para a venda.

Assim, embora por razões bem diversas das que foram invocadas pela Recorrente, a sentença não 
pode manter -se, motivo por que será revogada, como decidiremos a final.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O executado deve ser notificado do despacho que designa a venda por negociação particular 

em processo de execução fiscal na sequência da frustração da venda por propostas em carta fechada 
(art. 886.º -A do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT), constituindo nulidade proces-
sual (art. 201.º, n.º 1, do CPC) a omissão dessa notificação, nulidade esta que determina a anulação 
de todos os actos praticados posteriores ao despacho que designou a modalidade de venda, neles se 
incluindo a própria venda executiva (art. 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC, aplicável ex vi da alínea c) do 
art. 257.º do CPPT).

II  - Não pode considerar -se que tenha sido omitida a notificação desse despacho ao executado se 
o órgão de execução fiscal, em face da devolução da carta registada que lhe remeteu para o efeito, não 
observou o disposto no n.º 5 do art. 39.º do CPPT, uma vez que o regime deste artigo é aplicável às 
notificações efectuadas nos procedimentos tributários e não nos processos judiciais tributários.

III  - No caso de devolução daquela carta, e não tendo o executado constituído mandatário judicial, 
há que considerar a notificação feita por força do disposto no art. 254.º, n.ºs 1, 3 e 4, aplicável ex vi do 
n.º 1 do art. 255.º, ambos do CPC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogar a 
sentença recorrida e, julgar improcedente o pedido de anulação da venda.

Custas pela Recorrida Maria Luísa Matos Pereira, mas apenas em 1.ª instância, uma vez que não 
contra alegou o recurso.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Apesar de o art. 886.º -A do CPC se referir à audição do exequente, do executado e dos credores com garantia real, a 
Recorrente queria certamente dizer executado onde deixou escrito exequente.

(2) Acórdão proferido no processo com o n.º 244/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de Maio 
de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1686 a 1693, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bb4f1eeccba99138802577d60039ca0d?OpenDocument.

(3) Dizia o art. 886.º -A, na redacção em vigor à data, que era a do Decreto -Lei n.º 38/2003, de 8 de Março:
«1. Quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução, ouvidos o exequente, 

o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender.
2. A decisão tem como objecto:
a) A modalidade da venda, relativamente a todos ou a cada categoria de bens penhorados, nos termos da alínea e) do 

artigo 904.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 906.º e do n.º 3 do artigo 907.º;
b) O valor base dos bens a vender;
c) A eventual formação de lotes, com vistas à venda em conjunto de bens penhorados.
3. Quando o considere vantajoso ou algum dos interessados o pretenda, pode o agente de execução fazer preceder a 

fixação do valor base dos bens das diligências necessárias à determinação do respectivo valor de mercado.
4. A decisão é notificada ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens 

a vender.
5. Se o executado, o exequente ou um credor reclamante discordar da decisão, cabe ao juiz decidir; da decisão deste 

não há recurso».
(4) Nesse sentido, defendido pela Recorrente, decidiram os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 17 de Dezembro de 2003, proferido no processo com o n.º 1951/03, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 17 de Setembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2003/32240.pdf), págs. 2354 a 2356, também disponível em
– http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fdacb98ff8d17eca80256e14004ff01b?OpenDocument;
– de 28 de Março de 2007, proferido no processo com o n.º 26/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 

de Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 697 a 702, também disponível em
– http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

824594ba746469e5802572b9004bac84?OpenDocument;
– de 28 de Novembro de 2007, proferido no processo com o n.º 662/07, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 15 Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32240.pdf), págs. 1707 a 1710, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bc546496e1831f56802573a700571aad?OpenDocument;
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– de 4 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 686/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1694 a 1702, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/79f90ce2200dee6e8025766a0059f1b9?OpenDocument.

(5) Vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 30 de Abril de 2008, proferido no processo com o n.º 117/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de 

Setembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32220.pdf), págs. 511 a 517 e com texto integral também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

16f1499f15b376648025744200344a84?OpenDocument.
– de 14 de Julho de 2008, proferido no processo com o n.º 222/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 7 

de Novembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32230.pdf), págs. 847 a 853 e com texto integral também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/234f7345b95630ce80257489003c9b67?OpenDocument;

– de 2 de Abril de 2009, proferido no processo com o n.º 805/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 
de Setembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 512 a 517 e com texto integral também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7d28d07f35026deb80257599003b4075?OpenDocument;

– de 22 de Abril de 2009, proferido no processo com o n.º 146/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 
de Setembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 594 a 598 e com texto integral também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/54bffa7a520e3eac802575f4005017e2?OpenDocument;

– de 8 de Julho de 2009, proferido no processo com o n.º 431/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1161 a 1165 e com texto integral também disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/54bffa7a520e3eac802575f4005017e2?OpenDocument;

– de 7 de Julho de 2010, proferido no processo com o n.º 188/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 
de Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1149 a 1152, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7ad18f35fc1000e48025775f003e8a6a?OpenDocument;

– de 3 de Novembro de 2010, proferido no processo com o n.º 244/10, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 26 de Maio de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1686 a 1693, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bb4f1eeccba99138802577d60039ca0d?OpenDocument;
– de 22 de Junho de 2011, proferido no processo com o n.º 353/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

6 de Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 1053 a 1061, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/35c9ad8e5ba95d04802578c400386aec?OpenDocument.

(6) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume IV, anotação 4 a) ao art. 248.º, págs. 111/112.

(7) Notas ao Código de Processo Civil, volume I, pág. 403.
(8) Comentário ao Código de Processo Civil, volume II, pág. 486.
(9) Ob. cit., volume IV, anotação 9 ao art. 257.º, pág. 186.
(10) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, ano-

tação 3 ao art. 39.º, pág. 382.
(11) Diz o art. 103.º, n.º 1, da LGT: «O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 

dos órgãos da administração tributária nos actos que não têm natureza jurisdicional».
(12) «De aplicação da norma ao caso em concreto, mas resolvendo um litígio ou um conflito de pretensões» (JOAQUIM 

FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra Editora, 2.ª edição, pág. 265).
(13) Princípios da separação dos poderes e âmbito da função jurisdicional.
(14) Preceito que determina:
«1. Aos serviços da administração tributária cabe: […] f) Instaurar os processos de execução fiscal; […]».
(15) Na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), 

reza o art. 151.º, n.º 1, do CPPT:
«1. Compete ao tribunal tributário de 1ª instância da área onde correr a execução, depois de ouvido o Ministério Público 

nos termos do presente Código, decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da 
responsabilidade subsidiária, e as reclamações dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da execução fiscal.

2. O disposto no presente artigo não se aplica quando a execução fiscal deva correr nos tribunais comuns, caso em que 
cabe a estes tribunais o integral conhecimento das questões referidas no número anterior».

(16) Cfr. o acórdão n.º 80/2003 do Tribunal Constitucional, publicado no Diário da República, II Série, n.º 68, de 21 
de Março de 2003, (http://dre.pt/pdf2sdip/2003/03/068000000/0452604528.pdf), págs. 4526 a 4528, também disponível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030080.html.

(17) Neste sentido, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de Abril 
de 2009, proferido no processo com o n.º 130/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro de 2009 
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 547 a 550, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
80951b7d1748e6668025759f004efccb?OpenDocument.

(18) Vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Feve-
reiro de 2009, proferido no processo com o n.º 1116/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Abril 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 321 a 326, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/05868b3c29c9dc3c8025756f00556c32?OpenDocument.

(19) Podendo, inclusive, não ser do órgão da execução fiscal, mas de outra autoridade da AT.
(20) Aliás, era como juiz auxiliar que o Código de Processo das Contribuições e Impostos se referia ao chefe da repartição 

de finanças (cfr. art. 40.º, § único), a quem, fora de Lisboa e do Porto, competia instaurar os processos de execução fiscal e 
realizar os actos a eles respeitantes, com excepção dos de natureza jurisdicional e sempre com recurso para o juiz do tribunal 
tributário.

(21) Vide o acórdão do Tribunal Constitucional acima referido.
(22) JOAQUIM FREITAS DA ROCHA refere que esta reclamação «tem um misto de recurso contencioso – pois trata -se 

do controlo de um acto de um órgão administrativo por parte do tribunal – e de recurso jurisdicional – na medida em que o 
acto a ser controlado pelo tribunal é um acto praticado num processo» (ob. cit., pág. 297).

(23) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 2. ao art. 276.º, págs. 267/268.
(24) Sobre o conceito de actos em matéria tributária, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit, volume I, anotação 6 a) 

ao art. 12.º, págs. 166/167.
(25) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 5 ao art. 36.º, pág. 342.
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(26) Vide os seguintes acórdãos:
– de 28 de Fevereiro de 2007, proferido no processo com o n.º 62/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

14 de Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 435 a 442, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/11c9095bf084151880257299004fc59d?OpenDocument;

– de 4 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 896/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1705 a 1708, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1b5bab7343aad6fa80257673003e64a6?OpenDocument;

– de 30 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 503/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/16b1492e0b378f5f80257a1a0032cb03?OpenDocument.

(27) Diz o n.º 1 do art. 255.º do CPC: «Se a parte não tiver constituído mandatário, as notificações ser -lhe -ão feitas no 
local da sua residência ou sede ou no domicílio escolhido para o efeito de as receber, nos termos estabelecidos para as notifi-
cações aos mandatários».

(28) Diz o art. 254.º do CPC, nos seus n.ºs 1, 3 e 4:
«1. Os mandatários são notificados por carta registada, dirigida para o seu escritório ou para o domicílio escolhido, 

podendo ser também notificados pessoalmente pelo funcionário quando se encontrem no edifício do tribunal.
[…]
3. A notificação postal presume -se feita no terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, 

quando o não seja.
4. A notificação não deixa de produzir efeito pelo facto de o expediente ser devolvido, desde que a remessa tenha sido 

feita para o escritório do mandatário ou para o domicílio por ele escolhido; nesse caso, ou no de a carta não ter sido entregue 
por ausência do destinatário, juntar -se -á ao processo o sobrescrito, presumindo -se a notificação feita no dia a que se refere o 
número anterior». 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Reclamação prévia necessária. Impugnabilidade.

Sumário:

 I — Se a impugnação judicial da liquidação se fundar na errónea quantificação da 
matéria colectável e/ou na não verificação dos pressupostos de determinação 
indirecta da matéria colectável, a revisão administrativa da matéria colectável é 
um preliminar indispensável ao uso desse meio processual.

 II — Embora os artigos 86.º n.º 5 da LGT e 177.º, n.º 1 do CPPT exijam a prévia apre-
sentação de pedido de revisão da matéria colectável como condição da impug-
nabilidade judicial de actos tributários com base naqueles erros, a condição de 
impugnabilidade não funciona se na impugnação forem invocados outros vícios, 
designadamente o vício de falta de fundamentação.

Processo n.º 165/12 -30.
Recorrente: Agrorecta — Reparação e Comércio de Máquinas Agrícolas, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Agrorecta – Reparações e Comércio de Máquinas Agrícolas, Lda, com os demais sinais dos 
autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que, 
por inimpugnabilidade, absolveu da instância a Fazenda Pública na impugnação judicial que deduziu 
contra as liquidações de IRC e juros compensatórios dos exercícios de 1998 e 1999.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1) Embora os artigos 86.º n.º 5 da LGT e 177.º, n.º 1 do CPPT exijam a prévia apresentação de 

pedido de revisão da matéria colectável como condição da impugnabilidade judicial de actos tribu-
tários com base em erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria 
tributável, essa condição de impugnabilidade não funciona se na impugnação forem invocados outros 
vícios, designadamente o vício de inexistência de facto tributário ou o vício de errada qualificação do 
acto jurídico que conduziu a Administração a concluir pela existência de rendimentos tributáveis ou o 
vício de falta de fundamentação.

2) A impugnante na sua petição inicial aduziu várias causas de pedir, como sejam, o erro nos 
pressupostos de facto, ilegalidade do critério da presunção, falta de presunção de custos e falta de 
fundamentação.
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3) Decidindo como decidiu incorreu a sentença em errado julgamento, devendo ser revogada.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. A sentença deu como provada a seguinte matéria:
a) A Impugnante, AGRORECTA — Reparação e Comércio de Máquinas Agrícolas, Lda., foi alvo 

de uma acção de fiscalização aos exercícios de 1998 e 1999, na sequência da ordem de serviço n.º 43691, 
datada de 02/10/2000  - PNAIT 22121 - P. Col.  - Reporte de crédito de IVA  - cfr. fls. 113 autos.

b) No âmbito da acção inspectiva supra referida os Serviços de Inspecção Tributária da D.F.Leiria 
consideraram existir motivos que implicam o recurso a métodos indirectos, conforme identificaram 
no respectivo relatório que a seguir se transcrevem: “O IVA suportado na aquisição de existências à 
taxa de 17% no ano de 1998 foi de 3.017. 952$00 e no ano de 1999 foi de 2.805.737$00; nos mesmos 
anos o IVA debitado à taxa de 17% foi de 2.199.011$00 e 2.721.891$00, respectivamente, valores 
inferiores ao do IVA suportado, tendo diminuído as existências finais de peças e acessórios de 1998, 
do valor de 6.003.200$00 para 4.411.400$00 em 1999. De notar ainda que as prestações de serviços 
efectuadas em 1998 foram do valor de 2.616.609$00, no ano de 1999 foram de valor de 2.877.530$00. 
O gerente, Sr. Fernando Leal dos Santos Costa Custódio declarou ainda que não dispõe de qualquer 
documento interno de controle das peças utilizadas nas reparações e aceita retomas de máquinas agrí-
colas usadas na venda de máquinas agrícolas novas e algumas retomas são objecto de substituição de 
peças e aquando da venda das respectivas máquinas usadas acrescenta o valor das peças aplicadas, 
sendo o referido valor acrescentado sujeito a IVA no regime de bens em 2.ª mão. Não cumpriu com 
o disposto na alínea b) do n.º 5 do art. 35.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, dado 
que nas facturas e vendas a dinheiro emitidas, uma parte das peças e acessórios transmitidas não se 
encontram referenciados. Mantém uma situação de crédito permanente de IVA, nos anos de 1998 e 
1999 quando a actividade exercida não é susceptível de gerar créditos. Pelo exposto justifica -se a 
utilização de métodos indirectos a aplicar às peças e acessórios comercializados pelo sujeito passivo” 
 - tudo conforme fls. 115 dos autos.

c) Do relatório elaborado no âmbito da inspecção supra descrita foi proferido despacho pelo 
respectivo Director de Finanças em 14/12/2000, a autorizar a aplicação de métodos indirectos — cfr. 
fls. 111 dos autos.

d) Na mesma data foi fixado por presunção ou métodos indirectos, respectivamente quanto aos anos 
de 1998 e 1999, por despacho do Director de Finanças da Direcção de Finanças de Leiria: a) IVA nos 
montantes de 1 692 635$00, e 1 785 194$00; b) IRC (lucro tributável) nos montantes de 11 267 751$$ 
e 10 915 537$00  - tudo conforme fls. 126 e seguintes dos autos.

e) A aqui Impugnante, tomou conhecimento da situação supra, por carta registada com aviso de 
recepção que foi assinado em 09/01/2001.

f) Em 09/02/2001, o sujeito passivo apresentou junto na Repartição de Finanças de Caldas da 
Rainha um requerimento dirigido ao Director de Finanças de Leiria a solicitar a revisão da fixação da 
matéria tributável do IRC e da fixação do IVA  - cfr. fls. 140 e seguintes dos autos.

g) Por despacho do respectivo Director de Finanças, foi denegada a admissão do pedido, por não 
ter sido deduzido dentro do prazo legal e por não se encontrarem reunidos os requisitos legais da sua 
admissão  - cfr. fls. 138 e seguintes.

h) A Impugnante tomou conhecimento da situação supra por carta registada com aviso de recepção 
que foi assinado em 20/02/2001  - cfr. fls. 136/7 dos autos.

i) A Impugnante tomou conhecimento do valor das liquidações adicionais dos anos de 1998/9 
de: a) IRC por carta emitida pelos Serviços Centrais com data limite de pagamento em 11/06/2001 e 
13/08/2001; b) IVA e respectivos Juros Compensatórios por cartas emitidas pela Direcção de Serviços de 
Cobrança do Imposto sobre o Valor Acrescentado, todas com data limite de pagamento até 30/06/2001. 
Tudo conforme fls. 72 e seguintes dos autos.

j) A presente impugnação foi deduzida em 17/12/2001  - cfr. fls. 2 dos autos.
3. O recorrente impugnou judicialmente as liquidações do IVA e do IRC e respectivos juros com-

pensatórios dos exercícios de 1998 e 1999, imputando -lhes as seguintes ilegalidades:
 - (i) erro nos pressupostos de facto e de direito no uso do poder de tributar por métodos indirectos, 

porquanto as incorrecções que inviabilizaram o apuramento da matéria tributável não se enquadram 
no elenco taxativo do artigo 88º da LGT e a determinação da matéria tributável por métodos indirectos 
não teve em conta os critérios do artigo 90º da LGT;

 - (ii) vício de forma por falta de fundamentação, dado não especificar suficientemente os motivos 
da impossibilidade da comprovação e quantificação da matéria tributável;

 - (iii) erro nos pressupostos de facto, porque se separaram as actividades, tributando uma 17% e 
outra a 5%, quando ambas estão interligadas; porque as peças e acessórios comprados a 17% de IVA 
foram aplicadas em alfaias agrícolas novas e usadas, cujo IVA é de 5%; porque muitas peças e aces-
sórios são aplicadas nas máquinas e alfaias agrícolas novas, a título de garantia; algumas quantidades 
de peças e acessórios, embora contabilizados como compras, são consumidos na oficina na reparação 
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dos equipamentos existentes; as peças seleccionadas para amostragem representaram 10% das compras 
totais, pelo que não é aceitável a margem bruta apurada; as prestações de serviço do exercício de 1999 
tiveram um acréscimo em relação ao ano antecedente em mais de 10%.

A sentença recorrida considerou as liquidações inimpugnáveis por falta de um pressupostos pro-
cessual positivo: «o atinente à existência de uma decisão administrativa prévia (final) do procedimento, 
concretizada nos artigos 117 n.º 1 do CPPT e 86º n.º 5 da LGT como insusceptíveis de impugnação 
autónoma». Ou seja, considerou -se que a impugnabilidade dos actos tributários com base em erro 
na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria colectável exige a prévia 
apresentação do pedido de revisão da matéria colectável.

O recorrente não põe em causa que os artigos 86.º n.º 5 da LGT e 177.º, n.º 1 do CPPT exigem 
a prévia apresentação de pedido de revisão da matéria colectável como condição da impugnabilidade 
judicial de actos tributários com base em erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação 
indirecta da matéria tributável.

Todavia, considera que essa condição de impugnabilidade não funciona se na impugnação forem 
invocados outros vícios, designadamente o vício de inexistência de facto tributário ou o vício de errada 
qualificação do acto jurídico que conduziu a Administração a concluir pela existência de rendimentos 
tributáveis ou o vício de falta de fundamentação.

E relativamente a esta última ilegalidade, não pode deixar de se lhe dar razão.
O n.º 5 do artigo 86º da LGT estabelece que «em caso de erro na quantificação ou nos pres-

supostos da determinação da determinação indirecta da matéria tributável, a impugnação judicial 
da liquidação ou, se esta não tiver lugar, da avaliação indirecta depende da prévia reclamação nos 
termos da presente lei»; de igual modo, o n.º 1 do artigo 117º do CPPT prescreve que «salvo em caso 
de regime simplificado de tributação ou quando da decisão seja interposto, nos termos da lei, recurso 
hierárquico com efeitos suspensivos da liquidação, a impugnação dos actos tributários com base em 
erro na quantificação da matéria colectável ou nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos 
depende de prévia apresentação do pedido de revisão da matéria colectável».

Como se infere destas normas, a revisão administrativa da matéria colectável só é um preliminar 
indispensável da impugnação judicial da liquidação nos casos de errónea quantificação da matéria 
colectável e/ou na não verificação dos pressupostos de determinação indirecta da matéria colectável. 
Nestes casos, a revisão administrativa funciona como uma “impugnação pré -contenciosa”, que con-
diciona o acesso aos tribunais e cuja justificação se encontra nos próprios critérios em que assenta 
a determinação da matéria colectável através de métodos indirectos, Como refere Casalta Nabais, 
«guiando -se estes por critérios de natureza essencialmente técnica, compreende -se que antes de a sua 
legalidade ser questionada e discutida nos tribunais, sejam os mesmos objecto de apreciação e decisão 
por órgãos de natureza técnica constituídos por peritos. Pois estes, para além de poderem levar a cabo 
uma tutela mais ampla ao contribuinte, encontram -se também em melhores condições técnicas do que 
os tribunais para uma primeira apreciação da legalidade da determinação da matéria colectável por 
métodos indirectos» (cfr. in Justiça Administrativa, n.º 17, pág. 44).

Se a falta do pressuposto processual inominado previsto naquelas normas implica que o tribunal 
não possa conhecer a invalidade do acto tributário fundada em “erro na quantificação da matéria 
colectável” e “erro nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos”, então não está vedado que 
conheça da invalidade fundada em ilegalidades de espécie diferente. É que, na estrutura do acto tributário, 
aqueles são momentos autónomos que abstractamente se podem separar dos demais. O acto tributário, 
como qualquer outro acto administrativo, pode decompor -se em vários “elementos” ou “momentos”, 
sem que a lesão de uns possa afectar ou influir na perfeição dos outros, embora suficiente para o inva-
lidar. Apesar de consolidada a aplicação de métodos indirectos e a quantificação da matéria tributável, 
ainda que seja por falta de revisão, isso não significa que o acto esteja impecável quanto aos demais 
momentos em que se abstractamente se pode decompor. A ilegalidade pode impor -se em virtude da 
afectação de elementos subjectivos, objectivos ou formais, que nada tenham a ver com os pressupostos 
que determinaram a avaliação indirecta ou com a quantificação da matéria colectável.

Assim consideram, como não podia deixar a de ser, a doutrina e a jurisprudência. Escreve Jorge de 
Sousa, «naturalmente que, se o contribuinte, sem ter previamente pedido a revisão da matéria tributável 
fixada por métodos indirectos, vier deduzir impugnação invocando, para além de erro na quantificação 
ou nos pressupostos da utilização desses métodos, outros vícios do acto de liquidação, que não tenham 
a ver com as matérias que têm de ser objecto de revisão, não há obstáculo a que o tribunal conheça 
desses outros vícios, relativamente aos quais não se verifica a falta do pressuposto processual que 
constitui o prévio pedido de revisão» (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Vol. II, 
6º ed. pág. 273).

De igual modo, refere -se no acórdão do STA de 13/03/02, recurso n.º 26.276, que “a reclamação 
para a comissão de revisão só é condição da impugnação judicial quando este tenha como exclusivo 
fundamento a errónea quantificação da matéria tributável. Se o fundamento da impugnação judicial for 
outro, mormente uma questão de direito, já a reclamação para a comissão de revisão não é condição 
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de impugnação judicial. E compreende -se que assim seja, pois os membros da comissão de revisão 
podem não ser juristas e podem não ter competência técnica para a resolução de questões de direito. A 
sua competência está direccionada para a decisão de questões técnicas, de questões de quantificação 
a partir de métodos de prova indirecta, como seja presunções e estimativas”.

Daí que situações julgadas pelo STA, como a inexistência de facto tributário (ac. de 15/09/2010. 
rec. n.º 0406/10), a incompetência ou a duplicação da colecta (ac. de 13/3/2002, rec. n.º 026276), errada 
qualificação do acto jurídico (ac. de 2/3/2011, rec. n.º 049/10), alegadas em cumulação com o erro na 
quantificação ou com ou erro nos pressupostos de aplicação dos métodos indiciários, não possam deixar 
de ser apreciadas, apesar da falta da apresentação prévia do pedido de revisão da matéria colectável.

Ora, para além do erro nos pressupostos de determinação indirecta da matéria colectável e da 
invocação de erros e disparidades entre a realidade e a decisão de quantificação da matéria tributá-
vel, o recorrente impugnou as liquidações com fundamento no cumprimento deficiente do dever de 
fundamentação. Se tudo o demais exige a intervenção de peritos no âmbito da reclamação prevista 
nos artigos 91º e 92º da LGT, uma vez que o uso de presunções e estimativas, envolve a aplicação de 
conhecimentos técnicos, o mesmo não acontece com a averiguação do cumprimento dos nºs 4 e 5 do 
artigo 77º da LGT, que é um questão que envolve exclusivamente conhecimento jurídicos.

Impõe -se, pois, apreciar se o acto impugnado padece desse defeito.
4. Pelo exposto, concedo provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida na parte impugnada 

e determina -se a baixa dos autos para conhecimento dos demais vícios invocados, se nada mais obstar.
Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Indeferimento liminar. Erro na forma de processo. Convo-
lação. Indeferimento tácito. Tutela judicial efectiva.

Sumário:

 I — A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos suscep-
tíveis de serem integrados em algumas das previsões do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT.

 II — Não deve ser alvo de indeferimento liminar, por manifesta improcedência, a petição 
inicial de oposição à execução quando havendo erro na forma de processo seja 
possível a convolação noutra forma processual adequada.

 III — O erro na forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e 
impõe a convolação do processo para a forma adequada, nos termos do disposto 
no artigo 98.º, n.º 4, do CPPT e artigo 97.º, n.º 3, da LGT, com a anulação apenas 
dos actos que não possam aproveitar -se para a forma processual adequada sem 
a diminuição das garantias de defesa (artigo 199.º, n.os 1 e 2, do CPC).

 IV — Se da leitura da petição de oposição se verifica que o oponente pretende atacar as 
liquidações adicionais, por terem sido desconsideradas as prestações de alimentos 
que paga ao filho menor e se pede a anulação das mesmas, o pedido e causa de 
pedir adequam -se à impugnação judicial.

 V — Justificando -se a convolação por razões de economia processual, importa averi-
guar se existe algum obstáculo ao prosseguimento da petição na forma processual 
adequada, designadamente em termos de tempestividade, sendo irrelevante para 
a convolação que a petição seja intempestiva para o meio processual inadequado 
que foi indevidamente utilizado.

 VI — A convolação justifica -se também em nome do direito à tutela judicial efectiva 
porquanto a presunção de indeferimento prevista no artigo 106.º do CPPT é uma 
mera ficção destinada a possibilitar ao interessado o acesso aos tribunais para 
obter tutela para os seus direitos ou interesses legítimos pelo que o facto de o 
oponente não ter usado dessa faculdade não preclude o seu direito a impugnar o 
acto expresso quando ele ainda que tardiamente vier a ser praticado.
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Processo n.º 244/12 -30.
Recorrente: Pedro Manuel Freitas Gonçalves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. Pedro Manuel Freitas Gonçalves, identificado nos autos, deduziu, no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Braga, oposição contra a execução fiscal contra si instaurada pela Fazenda Pública.
2. Naquele Tribunal foi proferida sentença que rejeitou liminarmente a oposição, por não ter sido 

alegado nenhum dos fundamentos admitidos no nº. 1 do artigo 204º do CPPT e ser manifesta a sua 
improcedência, de acordo com o que dispõem as alíneas b) e c) do nº. 1 do artigo 209º do CPPT.

3. Não se conformando com tal decisão, o Oponente interpôs recurso para o TCA Norte, formu-
lando as seguintes conclusões das suas alegações:

“A) O recorrente fundou a sua oposição nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT;
B) Está em causa a liquidação adicional de IRS relativa aos anos de 2004, 2005 e 2006;
C) A alteração à matéria colectável efectuada pela administração fiscal, relativa aos rendimen-

tos dos anos de 2004, 2005 e 2006, do recorrente, resulta do facto de não lhe terem considerado as 
deduções decorrentes das prestações alimentares que paga ao seu filho menor desde Agosto de 2003, 
conforme documento que se encontra junto aos autos;

D) E tal apenas sucedeu, porque o recorrente não juntou os documentos, e nem tinha que os juntar 
com as declarações de rendimentos que apresentou;

E) Notificado da alteração á matéria colectável, o recorrente contactou a Repartição de Finanças 
de Caminha, e apresentou exposição e juntou os documentos em causa;

F) Aquela exposição viria a ser processada como reclamação graciosa, sendo que sobre ela 
apenas recaiu decisão em 2 de Dezembro de 2010;

G) O recorrente aguardou que a administração fiscal decidisse a sua reclamação, o que veio a 
suceder em 02/12/2010, pelo que, apenas a partir desta, poderia e deveria o recorrente actuar sob o 
ponto de vista judicial;

H) Considerando que entretanto o prazo para dedução de impugnação judicial havia há muito 
sido ultrapassado, restava ao recorrente deitar mão da figura da oposição e sustentar -se, tal como o 
fez, nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT;

I) A verdade é que o recorrente não possuía e nem possui qualquer outro meio contencioso de 
“atacar” a decisão da administração fiscal;

J) Daí que a oposição foi indevidamente rejeitada liminarmente, devendo a douta sentença ser 
revogada e substituída por outra que admita a oposição e decida o fundo da questão;

K) A douta sentença recorrida, viola entre outras, as normas constantes dos artigos 203º e 204º, 
n.º 1 alíneas a) e h) do CPPT.

Nestes termos e nos melhores de direito a suprir por Vªs. Exªas., Venerandos Desembargadores, 
deve o presente recurso ser julgado procedente por provado, com as legais consequências”.

4. Não foram apresentadas contra -alegações.
5. Por Acórdão do TCA Norte foi declarada a incompetência daquele Tribunal, em razão da hie-

rarquia, para o conhecimento do presente recurso, dado a mesma caber ao STA.
6. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto do STA, 

veio emitir o seguinte parecer:
“O exm.º colega no T.C.A. Norte já emitiu parecer sobre o recurso interposto.
No entanto, acrescenta -se ainda o seguinte:
Os fundamentos para a rejeição foram os contidos no art. 209.º n.º 1 als. b) e c) do C.P.P.T., en-

quanto no parecer emitido pelo Ministério Público em 1.ª instância se defendeu dever ser os contidos 
nas als. a) e b) do mesmo dispositivo.

Aliás, a oposição foi deduzida na sequência de decisão proferida em reclamação graciosa, não 
repugnando que fosse assim ainda considerada oportuna a oposição com fundamento no previsto no 
art. 203.º n.º 1 alínea b) do C.P.P.T., embora seja apontado como caso aí a enquadrar o da reversão 
de execução, mas não repugnando que tal possa ainda assim ser considerado com facto superveniente.

Quanto aos fundamentos do recurso, invoca o recorrente ser ainda de reconhecer os constantes 
das als. a) e h) do n.º 1 do art. 204.º do C.P.P.T..

São os mesmos, respectivamente, a inexistência de imposto, o que é de entender face à lei apli-
cável, e o da ilegalidade da liquidação, o que é de considerar relativamente aos meios para impugnar 
ou recorrer que no caso coubessem (1), em que o alegado parece não se enquadrar, tendo existido tais 
meios, nomeadamente, o da impugnação antes da oposição.

Assim, parece haver razão para a rejeição da oposição nomeadamente, com o fundamento na 
alínea b) do x n.º 1 do dito art. 209.º.
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Contudo, mais parece ser de convolar a mesma em requerimento de arguição de nulidade, o qual 
era também oportuno apresentar, conforme previsto no art. 165.º nºs 3 e 4 do C.P.P.T.

Com efeito, os pedidos efectuados eram os referentes a nulidade insanável do processo executivo 
e à consequente falta de título bastante, o que foi efectuado com base no art. 165º n.º 1 alínea b) do 
C.P.P.T..

E se o oponente visou ainda a anulação da liquidação com base nas provas que tinha apresentado, 
fê -lo apenas indirectamente.

Assim, e com o devido respeito pela opinião já manifestada, parece não haver a incompatibilidade 
que se invocou pelo que se imporá ainda decidir tal, nos termos que decorrem ainda do previsto nos 
arts. 97º n.º 3 da L.G.T. e 98.º n.º 4 do C.P.P.T..

Concluindo, sendo de manter a rejeição da oposição com o fundamento no art. 203.º n.º 1 alínea b) 
do C.P.P.T., é ainda de determinar a convolação em requerimento de arguição de nulidade, sendo, para 
tal, de revogar o decidido quanto à cumulação de pedidos impeditiva de tal”.

7. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face à natureza liminar 

dessa decisão.
Apesar da não fixação de factos na decisão sob recurso, da fundamentação da mesma podemos 

assentar a seguinte factualidade, com relevo, “… o oponente foi citado para o processo de execução 
fiscal ao qual se opõe, pessoalmente, no dia 27 -08 -2009, tendo a petição inicial dos presentes autos 
dado entrada a 15 -12 -2010 …”.(2)

2. DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
O ora recorrente apresentou declaração de rendimentos de IRS relativa aos anos de 2004, 2005 e 

2006, que foram alteradas pela Administração Fiscal (AF) através de liquidações adicionais, por não 
terem sido aceites as deduções apresentadas pelo Oponente quanto à prestação alimentar mensal que 
paga ao filho menor desde Agosto de 2003 (arts. 2º a 4º da Petição de Oposição).

Notificado da alteração à matéria colectável, dirigiu exposição à AF, que foi recebida e tratada 
como reclamação graciosa, tendo ficado a aguardar decisão da mesma (arts. 8º e 9º da Petição de 
Oposição);

Entretanto, a AF, sem decidir previamente a reclamação, avançou para a execução fiscal, pelo que 
tendo o Oponente sido notificado do indeferimento da referida reclamação (em 2/12/2010), deduziu, 
em 15/12/2010, Oposição à execução fiscal contra si instaurada pela Fazenda Pública no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, com os fundamentos que sumariamente se indicam:

• O oponente entregou exposição na AF que foi recebida e tratada como reclamação graciosa, 
tendo ficado a aguardar decisão da mesma (arts. 8º e 9º da Petição de oposição);

• Apesar disso, a AF “não decidiu a reclamação e avançou para a execução fiscal, pelo que nos 
termos do disposto no art. 165º, n.º 1, alínea b), do CPPT, tal facto encerra nulidade insanável, uma 
vez que o título executivo não dispõe dos seus requisitos essenciais”;

• O “processo executivo é nulo, por faltarem os requisitos essenciais do título”, uma vez que “sem 
que se mostrasse a reclamação decidida nunca se poderia avançar para a fase executiva do processo”;

• Donde, na óptica do Oponente, “ou se revoga o despacho que indeferiu a reclamação por in-
tempestiva (…) anulando as liquidações adicionais dos anos de 2004, 2005 e 2005 (art. 20º da Petição 
de Oposição). Ou “se impõe anular todo o processado anterior e notificá -lo de novo das liquidações 
adicionais àqueles anos, para que possa sobre elas deduzir a competente impugnação judicial”.

O ora recorrente terminou a petição de Oposição pedindo:
• “Nestes termos e nos melhores de direito deve a presente oposição ser julgada procedente por 

provada e, consequentemente declarado nulo, todo o processo executivo à margem identificado e anu-
ladas as liquidações adicionais dos anos de 2004, 2005, e 2006, com as legais consequências”.

Por despacho proferido, em 31/1/2011, o Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
rejeitou liminarmente a petição de Oposição, com base, em síntese, nos seguintes argumentos:

• “(…) No processo de oposição à execução fiscal, regulado nos arts. 203º e ss. do CPPT, a causa 
de pedir pode ser — mas tem de ser  - qualquer uma das previstas no artigo 204º daquele Código.

• Ora, na petição inicial não vem alegada qualquer daquelas referidas situações.
Designadamente, é ali referido, em suma, que as liquidações exequendas foram emitidas na 

pendência de reclamação graciosa e que se verificaria nulidade do título executivo.
• Assim, os referidos factos que integram a causa de pedir nos autos não se reconduzem, mani-

festamente, a nenhuma das alíneas da norma do artigo 204º/1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, acima transcrita.

• Por outro lado, de fls. 53 vº dos autos, resulta que o oponente foi citado para o processo de 
execução fiscal ao qual se opõe, pessoalmente, 27 -08 -2009, tendo a petição inicial dos presentes autos 
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dado entrada a 15 -12 -2010, ou seja, muito depois do prazo fixado no artigo 203º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário.

• Acresce que o oponente cumula na petição inicial pedidos substancialmente incompatíveis, como 
sejam o de nulidade do processo executivo, cujo meio próprio de arguição é o previsto nos artigos 278º 
e ss. do Código de Procedimento e Processo Tributário, após prévia colocação da questão perante o 
órgão de execução fiscal, e o de anulação de liquidações, cujo meio próprio é o regulado nos artigos 99º 
e ss. do Código de Procedimento e Processo Tributário.

• Daí que, para além de tudo o resto, seja manifesta a improcedência da pretensão do A.
Por isso, verificando -se as situações previstas no referido artigo 209º/1/b) e c) do Código de 

Procedimento e Processo Tributário, deve a oposição ser rejeitada liminarmente”.
Inconformado, veio o recorrente interpor recurso para este Supremo Tribunal, argumentando, em 

síntese, o seguinte:
• Que aguardou que a administração fiscal decidisse a sua reclamação, o que veio a suceder em 

02/12/2010, pelo que, apenas a partir desta, poderia e deveria actuar sob o ponto de vista judicial (Ponto 
G das Conclusões);

• Considerando que entretanto o prazo para dedução de impugnação judicial havia há muito sido 
ultrapassado, não restou ao ora recorrente deitar mão da figura da oposição e sustentar -se, tal como o 
fez, nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT (Ponto H das Conclusões);

• O recorrente não possuía e nem possui qualquer outro meio contencioso de “atacar” a decisão 
da administração fiscal (Ponto I das Conclusões);

• Pelo que oposição foi indevidamente rejeitada liminarmente, tendo a douta sentença recorrida, 
violado entre outras, as normas constantes dos artigos 203º e 204º, n.º 1, alíneas a) e h), do CPPT 
(Pontos J e K das Conclusões).

Em face do exposto, a questão central que cabe apreciar e decidir no presente recurso é a de saber 
se o Mmº Juiz “a quo” incorreu em erro de julgamento de direito quando indeferiu liminarmente a 
petição inicial de Oposição, por entender ser manifesta a pretensão do Oponente, ora recorrente, nos 
termos do disposto no art. 209º, n.º 1, alíneas b) e c), do CPPT.

2. 2. Do erro de julgamento
A propósito do indeferimento liminar, ficou consignado no recente Acórdão deste Supremo Tribunal, 

de 16 de Maio de 2012, proc n.º 212/12, que o mesmo “(…) só terá lugar quando for de todo impossível 
o aproveitamento da petição inicial, isto tendo em atenção que o princípio da pronúncia sobre o mérito 
se sobrepõe a questões formais que não interfiram e ponham em causa o mesmo. Assim, o despacho de 
indeferimento liminar só admissível quando a improcedência da pretensão do autor for tão evidente e, 
razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar o contraditório (art. 3.º, n.º 3, do CPC) (1) 
e inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento do processo não tenha 
razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial» (2).

Daí que a jurisprudência tenha vindo a afirmar que o despacho de indeferimento liminar, dada a 
sua natureza “radical”, na medida em que coarcta à partida toda e qualquer expectativa de o autor ver a 
sua pretensão apreciada e julgada, encontrando a sua justificação em motivos de economia processual, 
deve ser cautelosamente decretado” (3).

Assim sendo, imporá averiguar se no caso em apreço estão verificados os requisitos para a rejeição 
liminar da petição inicial.

O art. 209.º do CPPT, sob a epígrafe “Rejeição liminar”, dispõe que recebido o processo, o juiz 
rejeitará logo a oposição, por um dos seguintes fundamentos:”Não ter sido alegado algum dos funda-
mentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º” [alínea b)]; “Ser manifestamente improcedente” [alínea c)].

O recorrente invocou como fundamentos da oposição a nulidade de “todo o processo executivo, 
por faltarem os requisitos essenciais ao título executivo”. E terminou a sua petição pedindo de forma 
expressa que fosse declarado nulo todo o processo executivo e anuladas as liquidações.

Como é sabido a oposição à execução fiscal é permitida com os fundamentos previstos no art. 204º 
do CPPT, sendo que a lista de fundamentos ali consignada é considerada taxativa, tendo em conta o 
uso da expressão «só» no corpo do n.º 1 (4).

Segundo o Mmº Juiz “a quo”, na petição inicial não vem alegada qualquer das causas de pedir 
referenciadas no art. 204º do CPPT.

Vejamos.
2.2.1. Comecemos pela alegada nulidade do título por falta dos requisitos essenciais.
O art. 165º do CPPT considera nulidade insanável em processo de execução fiscal “a falta de 

requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental”.
Por sua vez, o art. 163º estabelece os requisitos a que deve obedecer o título executivo: a) menção 

da entidade emissora ou promotora da execução; b) assinatura da entidade emissora ou promotora da 
execução; c) data em que foi emitido; d) nome e domicílio do ou dos devedores; e e) natureza e pro-
veniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante.
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Acontece que o recorrente não invoca a falta de nenhum destes requisitos para fundar a invocada 
nulidade do título executivo. O que o oponente ora recorrente invocou na petição de oposição foi, como 
vimos, que tendo a sua exposição sido tratada como reclamação graciosa não poderia a AF iniciar a 
execução fiscal sem ter esperado pela resposta à reclamação, pelo que tal facto encerraria em sua óptica 
uma “nulidade insanável, uma vez que o título executivo não dispõe dos seus requisitos essenciais” 
(art. 12º da Petição).

E não é esta a consequência que a lei estabelece para as situações em que a AF não cumpra o prazo 
legalmente estabelecido para apreciar a reclamação. Se o órgão competente para apreciar a reclamação 
não se pronunciar sobre ela no prazo de seis meses a partir da data da entrada no serviço competente, 
ela presume -se indeferida para efeito de impugnação judicial (art. 106º do CPPT) ou recurso hierár-
quico (art. 57º, n.º 5, da LGT). Acresce, como melhor será analisado mais adiante, que tendo havido 
indeferimento expresso, tem de se considerar aberta a via judicial para o recorrente se defender, ainda 
que não pela oposição.

Por outro lado, constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no 
Acórdão de 15/2/2012, proc. n.º 0383/2011, que a nulidade do título executivo, por falta de requisitos 
essenciais e quando não puder ser suprida por prova documental, não constitui fundamento de oposição 
enquadrável na alínea i), do n.º 1, do art. 204º do CPPT.

Assim pode ler -se no referido Acórdão que:
“Ora há que reconhecer que tal fundamento cabe na literalidade da referida norma pois que 

patentemente não envolve a apreciação da legalidade da liquidação  - desde logo, é -lhe posterior 
 - nem interfere em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título. Por outro lado, 
tal nulidade conduz à extinção da execução pelo que, sendo este o fim primacial da oposição, não 
haverá, por aí obstáculo à predita resposta afirmativa. Cfr. Jorge de Sousa, CPPP anotado, 2º volume, 
nota 16 ao artigo 165º.

Todavia, outros parâmetros há a considerar.
Dispõe o artigo 2º, nº2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a 

acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”.
E, em termos semelhantes, preceitua o artigo 97º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, que “a todo o 

direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.
Assim, a cada direito corresponde uma só acção: unidade, que não pluralidade. Cfr. o acórdão 

do STJ, de 28 de Janeiro de 2003, in Colectânea, 166, p. 61.
Ora, o artigo 165º do CPPT considera nulidade insanável em processo de execução fiscal “a falta 

de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental”.
E estabelece o respectivo regime, e efeitos: a anulação dos termos subsequentes do processo que 

do acto anulado dependam absolutamente, sendo (a nulidade) de conhecimento oficioso e podendo 
ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão. A lei elegeu, pois tipicamente, o respectivo regime 
legal: trata -se de uma nulidade.

E, como tal, estabelece -se igualmente o seu regime de arguição.
Assim sendo, foi propósito legal desconsiderá -la como fundamento de oposição, ainda que seja 

a mesma, substancialmente, a consequência resultante: extinção da execução consubstanciada na 
nulidade do próprio título. Por outro lado, a tutela jurídica concedida à nulidade é, até, mais consis-
tente do que a resultante da oposição, na medida em que pode ser arguida até ao trânsito em julgado 
da decisão final, que não apenas no prazo de 30 dias contados da citação  - cfr. artigo 203º, n.º 1, do 
CPPT. Aliás, a entender -se dever ser conhecida pelo Chefe do Serviço de Finanças (ou, porventura, 
pelo juiz - cfr. o artigo 151º, nº1, do CPPT), sempre o respectivo processo seria urgente  - artigo 278º, 
nº5,  - o que é mais consentâneo com a celeridade querida para o processo de execução fiscal, atenta 
essencialmente a sua finalidade de cobrança de impostos que visam “a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade 
de oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do 
rendimento  - artigo 5º, nº1, da Lei Geral Tributária.

Nada, pois, parece justificar a apontada dualidade  - em termos de nulidade processual da execução 
fiscal e de nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo  - nos termos do artigo 165º, 
nº1, alínea b), do CPPT - não é fundamento de oposição à execução fiscal por não ser enquadrável no 
seu artigo 204º, nº1, alínea i)”

Constitui, assim, jurisprudência assente que em execução fiscal, em especial, por meio de oposição 
a ela, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da liquidação exequenda. Como ficou con-
signado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 25/11/2009, proc n.º 812/09, “Na realidade, o processo 
de oposição em por escopo essencial o ataque (global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção 
da execução, ou absolvição do executado da instância executiva, pela demonstração do infundado da 
pretensão de entidade exequente”.

Neste contexto, não podemos considerar este fundamento o adequado a justificar a Oposição 
deduzida pelo recorrente.
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2.2.2. Importa ainda analisar se os fundamentos invocados pelo ora recorrente se integram no 
disposto na alínea h), do art. 204º do CPPT.

Com efeito, vem agora o recorrente em recurso alegar, recorde -se, que encontrando -se há muito 
decorrido o prazo para impugnação judicial, não lhe restava outra solução que deitar mão da figura da 
oposição e sustentar -se, tal como o fez, nas alíneas a) e h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, uma vez 
que não possuía e nem possui qualquer outro meio contencioso de “atacar” a decisão de indeferimento 
da administração fiscal.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, a taxatividade das causas de oposição “não pode 
implicar uma restrição aos direitos fundamentais de acesso aos tribunais, à tutela judicial efectiva e 
ao recurso contencioso, uma vez que a impugnação de actos lesivos é permitida sempre que a lei não 
assegurara um meio de os impugnar contenciosamente, como expressamente se refere na alínea h) do 
n.º 1” (5).

A referida alínea do art. 204º do CPPT integra aquilo que se designa por “ilegalidade abstracta da 
liquidação”, por a ilegalidade não residir no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas residir 
na própria lei cuja aplicação é feita. Nas palavras de JORGE de SOUSA (6) “Cabem aqui os casos de 
normas que violam regras hierarquia superior como as normas constitucionais ou de direito comunitário 
ou internacional vigente em Portugal (…) ou leis de valor reforçado (…) ou mesmo normas legislativas 
de direito ordinário, quando é feita a aplicação de normas regulamentares. A ilegalidade é abstracta 
porque, afectando a própria lei, não depende do acto que faz a sua aplicação em concreto.”

Como bem salienta o mesmo Autor (7), quando não se trate de vícios desse tipo, “estar -se -á perante 
ilegalidades em concreto do próprio acto, que só poderão ser fundamento de oposição à execução fiscal 
quando a lei não previr meios para a sua impugnação contenciosa”.

No caso em apreço, se bem se percebe a petição de Oposição do recorrente o que ele pretende é 
atacar as liquidações adicionais, mas como, na sua óptica, se encontram ultrapassados os prazos para 
esse efeito, vem pela via da oposição atacar o despacho que indeferiu liminarmente a reclamação gra-
ciosa pedindo a anulação de todo o processo executivo. Ora, nenhum destes argumentos se inscreve 
na alínea h) do art. 204º do CPPT. Acresce que o recorrente não pode alegar não dispor de outro meio 
processual para se defender, quando ao mesmo tempo reconhece que a impugnação judicial era o ade-
quado a atacar as liquidações adicionais.

Assim sendo, também por aqui assiste razão ao Mmº Juiz “a quo” quando conclui que os refe-
ridos factos que integram a causa de pedir nos autos não se reconduzem, manifestamente, a nenhuma 
das alíneas da norma do artigo 204º/1, do CPPT, pelo que nesta perspectiva o despacho liminar não 
merece nenhum reparo.

2.2.3. Analisemos agora o outro fundamento invocado: revogação do despacho que indeferiu a 
reclamação.

Também aqui, o meio processual próprio para obter a anulação do despacho da AF de indeferi-
mento, no âmbito da execução, seria a “reclamação das decisões do órgão de execução fiscal”, prevista 
no art. 276º e ss. do CPPT. Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (8), “podem ser objecto de im-
pugnação quaisquer decisões da administração tributária no processo de execução fiscal que afectem 
direitos e ou interesses legalmente protegidos dos interessados, não tendo de tratar -se, necessariamente, 
de actos materialmente administrativos”.

Assim, parece haver razão para a rejeição da oposição nomeadamente, com o fundamento na 
alínea b) do n.º 1 do art. 209.º, em conformidade com o despacho recorrido.

2.3. Resta agora analisar o outro fundamento de rejeição liminar: ser manifesta a improcedência 
da oposição [art. 209º, nº1, alínea c), do CPPT].

Para além das mencionadas causas de pedir, o oponente invocou como pedidos, a nulidade do 
processo executivo e a anulação das liquidações.

Em face do exposto, concluiu o Mmº Juiz “a quo”, depois de ponderar que petição de oposição 
é manifestamente extemporânea (matéria dada como provada), que tendo o oponente cumulado na 
petição inicial pedidos substancialmente incompatíveis, pelo que era manifesta a improcedência da 
sua pretensão.

Aqui chegados, resta apreciar se, em vez de emitir despacho de indeferimento liminar, deveria o 
Mmº Juiz “a quo” concluir pelo erro na forma do processo e averiguar se haveria lugar para a convo-
lação do processo noutro meio para o qual a petição se revele adequado.

A este propósito, alega o Exmo Procurador -Geral Adjunto, junto deste Supremo Tribunal, que 
“(…), mais parece ser de convolar a mesma em requerimento de arguição de nulidade, o qual era tam-
bém oportuno apresentar, conforme previsto no art. 165.º nºs 3 e 4 do C.P.P.T.

Com efeito, os pedidos efectuados eram os referentes a nulidade insanável do processo executivo 
e à consequente falta de título bastante, o que foi efectuado com base no art. 165º n.º 1 alínea b) do 
C.P.P.T..

E se o oponente visou ainda a anulação da liquidação com base nas provas que tinha apresentado, 
fê -lo apenas indirectamente.
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Assim, e com o devido respeito pela opinião já manifestada, parece não haver a incompatibilidade 
que se invocou pelo que se imporá ainda decidir tal, nos termos que decorrem ainda do previsto nos 
arts. 97º n.º 3 da L.G.T. e 98.º n.º 4 do C.P.P.T.”

2.3.1. Do erro na forma do processo
O erro na forma do processo é uma nulidade que consiste na utilização de meio processual 

impróprio, aferindo -se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: 
se o pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta 
à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do 
processo (9).

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, proc n.º 1161/11, o erro na 
forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e impõe a convolação do processo 
para a forma adequada, nos termos do disposto no art. 98º, nº4, do CPPT, e art. 97º, nº3, da LGT, 
“com a anulação apenas dos actos que não possam aproveitar -se para a forma processual adequada 
sem diminuição das garantias de defesa (art. 199º, nºs 1 e 2, do CPC), sendo que se não for possível 
a sanação da nulidade, o erro na forma do processo determina o indeferimento da petição inicial, se 
verificada na fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase liminar, a anulação de todo o processado, com 
a absolvição do réu da instância (cfr. arts. 288º, nº1, alínea b), 493º, nºs 1 e 2, e 494º, alínea b), todos 
do CPC).”

No caso sub judice, lida a petição inicial de Oposição, verifica -se que, no art. 12º, o Oponente 
alega a nulidade insanável do processo executivo e a consequente falta de título bastante, o que foi 
efectuado com base no art. 165º, n.º 1, alínea b), do CPPT.

Acontece que, como vimos, o recorrente não invoca a sustentar a sua alegação nenhum funda-
mento que tenha como consequência uma nulidade insanável, pelo que também por aqui não é possível 
a convolação.

Diga -se, aliás, que, em rigor, independentemente do mais alegado, o que o recorrente pretende à 
impugnar as liquidações adicionais.

Na verdade, da leitura atenta da petição inicial verifica -se, como já afirmámos, que o recorrente 
pretende, em nossa óptica, atacar as liquidações adicionais por terem sido desconsideradas as deduções 
decorrentes das prestações de alimentos que paga ao seu filho menor desde Agosto de 2003 (ponto C das 
Conclusões). Por outro lado, um dos pedidos formulados é precisamente o da anulação das liquidações, 
pelo que o pedido e a causa de pedir adequam -se à impugnação judicial.

Justificando -se a convolação em razões de economia processual, torna -se necessário averiguar se 
existe no caso algum obstáculo ao prosseguimento da petição na forma processual adequada, designada-
mente em termos de tempestividade, pois, como vimos, uma das razões do despacho de indeferimento 
liminar foi o facto de a petição de oposição ser manifestamente intempestiva.

No que concerne à tempestividade, refere JORGE LOPES DE SOUSA (10) que “deverá atender -se 
ao prazo previsto para a utilização do meio processual adequado, pois, uma vez efectuada a convolação 
é apenas relativamente ao meio processual adequado que ela produzirá efeitos, tudo se passando, após 
a convolação, como se a petição tivesse sido apresentada no âmbito desse meio processual próprio: 
assim, será irrelevante, para efeito da convolação que a petição seja intempestiva para o meio processual 
inadequado que foi indevidamente utilizado, pois o que é decisivo para o aproveitamento da petição 
em que a convolação se traduz é a tempestividade para o meio adequado”.

No caso em apreço, estabelece o art. 102º, n.º 2, do CPPT, que é de 15 dias o prazo para deduzir 
impugnação judicial, em caso de indeferimento expresso da reclamação graciosa. Ora, tendo o recorrente 
sido notificado do indeferimento da reclamação em 2/12/2010, e deduzido oposição em 15/2/2010 (cfr. 
fls. 2 dos autos), pelo que não há obstáculo à convolação por razões de tempestividade.

Por outro lado, a convolação, no caso em apreço, justifica -se também em nome do direito à tu-
tela judicial efectiva, porquanto a presunção de indeferimento prevista no art. 106º do CPPT “é uma 
ficção jurídica destinada a possibilitar ao interessado o acesso aos tribunais, para obter tutela para os 
seus direitos ou interesses legítimos, nos casos de inércia da administração tributária sobre pretensões 
que lhe foram apresentadas (…) (11)”. Assim, tratando -se para o particular de mera faculdade que é 
livre de usar ou não, pelo que o seu não uso não preclude a perda do direito de acesso aos tribunais, 
designadamente, “não tem como corolário a caducidade do direito a vir impugnar o acto expresso de 
indeferimento quando ele, tardiamente, venha a ser praticado, não se formando por isso, o chamado 
caso decidido ou resolvido, isto é, a preclusão do direito de impugnação com fundamento em vícios 
geradores de anulabilidade.”

Assim sendo, o referido erro na forma do processo justifica a anulação de todos os actos pro-
cessuais anteriores ao presente Acórdão, com excepção da petição de oposição que é convolada para 
petição de impugnação judicial.

Em face do exposto, havendo erro na forma do processo que é sanável, através da convolação, 
não andou bem o Mmº Juiz “a quo” quando decidiu em contrário, indeferindo liminarmente a petição 
de Oposição, pelo que o referido despacho não pode manter -se.
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Assiste, desta forma, razão ao recorrente, pelo que deve dar -se provimento ao recurso.
III - DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo:
 - conceder provimento ao recurso jurisdicional;
 - revogar o despacho recorrido;
 - convolar a petição de oposição em petição de impugnação judicial;
 - ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a fim de o processo 

seguir os ulteriores termos do processo de impugnação judicial, se a tal nada obstar.
Custas pelo Recorrente, relativamente ao incidente gerado com a errada utilização da forma de 

processo.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Assim, exmo.º Cons. Jorge Sousa, em CPPT Vol. III, p. 495.
(2) Embora este Supremo Tribunal não tenha competência em matéria de factos nos recursos que lhe são submetidos das 

decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. artigo 26.º, alínea b), do ETAF), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado 
a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento 
oficioso. Neste sentido, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6.ª ed., 2011, 
Áreas Editora, Lisboa, 2011., anotação ao artigo 279.º, p. 369.

(3) Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo: de 9 de Outubro de 2002, proferido no processo com o n.º 26482, publicado no Apêndice ao Diário da 
República, de 12 de Março de 2004; de 4 de Março de 2009, proferido no processo com o n.º 786/07, de 24 de Fevereiro de 
2011, proferido no processo com o n.º 765/10.

(4) Neste sentido, cfr. JORGE DE SOUSA, ob. cit., p. 441.
(5) Ibidem.
(6) Cfr. ob. cit., p. 111.
(7) Cfr. ob. cit., p. 495.
(8) Cfr. ob. cit., p. 269.
(9) Cfr. neste sentido, entre outros os Acórdãos do STA de 2873/2012, processo n.º 1145/11, e de 29/2/2012, processo 

n.º 1161/2011.
(10) Cfr. ob. cit. (anotação ao artigo 98.º), p. 91, e Acórdão do STA, de 8/3/2006, processo n.º 042/06.
(11) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., anotação ao artigo 106.º, p. 194. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

IFAP. Cobrança coerciva. Dívida. Processo de execução fiscal. Alegação de recurso. 
Notificação.

Sumário:

 I — Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao 
IFAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas finan-
ceiras, mediante processo de execução fiscal.

 II — Em processo judicial tributário a apresentação das alegações de recurso do re-
corrente não tem que ser notificada ao recorrido, cujo prazo para contra -alegar 
se conta a partir do termo do prazo de que dispõe o recorrente para alegar.

Processo n.º 324/12 -30.
Recorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Recorrido: José de Souto Martins.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem o IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, com sede na Rua do 
Castilho 45 -51, em Lisboa, interpor recurso da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Mirandela na oposição à execução fiscal 240220401001094 do Serviço de Finanças de Mondim de 
Basto, deduzida por José do Souto Martins, casado, residente em ………………………, Mondim de 



1966

Basto, sentença essa que julgou extinta a execução por considerar que a dívida não pode ser cobrada 
mediante o processo de execução fiscal (fls. 102 -105).

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - Os contratos de atribuição de ajudas celebrados com o IFADAP têm a natureza de contratos 

administrativos;
II  - Os actos que rescindem os contratos de atribuição de ajudas e decidem exigir a restituição das 

ajudas concedidas, têm a natureza de actos administrativos:
III  - Os referidos actos determinam a restituição de quantias certas à pessoa colectiva de direito 

público ordenante;
IV  - Para as indicadas restituições rege, pois, o artigo 155º do CPA, que manda aplicar o processo 

de execução fiscal regulado no CPPT;
Foram, assim, violados os artigos 148º, nº2 do CPPT e 155º do CPA».
2  - O recorrido José do Souto Martins não apresentou contra alegações,
3 - Por sua vez a fls. 121 -122 dos autos o oponente José do Souto Martins requereu ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela a sua notificação das alegações da recorrente, e bem assim que 
o prazo de 15 dias previsto no artigo 282.º, n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) se iniciasse a partir da data da notificação.

Tal requerimento foi indeferido por despacho de fls. 127.
Não se conformando com tal decisão, o oponente interpôs dele recurso, a fls. 146, concluindo da 

seguinte forma as suas alegações:
«A. Por requerimento de fls. 109, a exequente interpôs recurso para o Tribunal Central Adminis-

trativo da douta sentença proferida em primeira instância.
B. O recurso foi admitido por despacho datado de 21/04/2008 e da admissão do recurso foi noti-

ficado o ora recorrente por despacho datado de 29/04/2008,
C. O recorrente apresentou alegações de recurso em 15.05.2008, não tendo o recorrido sido noti-

ficado do seu conteúdo e, em consequência ficou impossibilitado de apresentar contra -alegações.
D. Só após a notificação ao recorrido das alegações do recorrente é que se dá cumprimento 

integral ao Direito Constitucional do princípio do contraditório do qual decorre em primeira linha a 
regra fundamental da proibição da indefesa que se traduz que nenhuma decisão (mesmo interlocutó-
ria) deve ser tomada pelo Juiz sem que previamente tenha sido dada ampla e efectiva possibilidade ao 
sujeito processual contra a qual é dirigida, de a discutir, de a contestar e de a valorar (Acórdão do TC 
n.º 298/2002, de 07/06/2005, no DR II Série).

E. O próprio STJ no Acórdão de 06.11.2903 in Recurso n.º 03B313411T1J/net decidiu que, por 
respeito aos princípios de igualdade das partes e do contraditório não se pode conhecer do objecto do 
recurso sem a notificação do recorrido para responder, querendo, as alegações do recorrente.

F. Com a entrada em vigor do DL n.º 183/2000, de 10 de Agosto, os mandatários das partes pas-
saram, nos termos do artigo 229º -A do C.P.C, a ser obrigados a notificar os mandatários da contraparte 
das peças apresentadas.

G. Tal norma é aplicável aos processos nos tribunais administrativos e fiscais, por força do 
artigo 2º, alínea e) do C.P.P.T,

H. O artigo 282º DO C.P.P.T NADA DIZ RELATIVAMENTE À FORMA DE NOTIFICAÇÃO 
DAS ALEGAÇÕES AO RECORRIDO, NEM EXISTE QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO LEGAL 
NO C.P.P.T. QUE O DIGA,

I. O QUE O C.P.P.T REGE É ÚNICA E SIMPLESMENTE O OFERECIMENTO DAS ALE-
GAÇÕES, NÃO FAZENDO MENÇÃO RELATIVAMENTE À FORMA DE NOTIFICAÇÃO DAS 
ALEGAÇÕES DO RECORRENTE AO RECORRIDO.

J. Tratando -se de um caso omisso entende o recorrente que se deve aplicar subsidiariamente o 
Código de Processo Civil.

L. Interpretada a norma do artigo 282º do C.PPT no sentido de que este preceito não determina 
a notificação ao recorrido das alegações de recurso, cujo prazo para contra -alegar se conta a partir do 
termo do prazo de que dispõe o recorrente para alegar é absolutamente inconstitucional, por violação 
dos princípios da igualdade e do contraditório.

M. Poderia ainda encurtar o prazo que é concedido ao recorrido para contra -alegar.
N. Ora, a falta de notificação das alegações do recorrente ao recorrido constitui nulidade insa-

nável no processo judicial tributário, que implica a anulação de todo o processado posterior àquela 
omissão.

O. O douto despacho do Mmº Juiz do Tribunal a quo viola as disposições dos artigos 13º e 20º da 
CRP, 229º -A do C.P.C, e artigo 282º, nº2 e 3 do C.P.P.T.

3.1  - A entidade recorrida, IFAP, IP, apresentou contra -alegações, alegando em síntese o se-
guinte:

«Efectivamente da letra do artigo 282º do CPPT não é possível retirar conclusão diversa da cons-
tante da decisão recorrida. (…)
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A possibilidade de conhecer as alegações do recorrente não é de modo nenhum coarctada ao 
recorrido, que dispõe das mesmas na secretaria do Tribunal, não sendo, pois, convincente a alegação 
da violação dos princípios da igualdade e do contraditório.

Por outro lado não se está perante um caso de omissão da lei, como pretende o recorrente, já que 
a tramitação indicada na decisão recorrida resulta do disposto no artigo 282º do CPPT.

Também não colhe a invocação da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, uma vez 
que a situação configurada nos autos está prevista no CPPT (art. 282º)»

4. Ambos os recursos foram interpostos para o Tribunal Central Administrativo Norte, o qual se 
declarou incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer dos mesmos.

5. Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto pare-
cer no sentido do provimento do recurso do IFAP por entender, de acordo com a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal que cita, que a dívida exequenda deve ser cobrada através do processo de execução 
fiscal. E, quanto ao recurso do despacho interlocutório, pronuncia -se pela sua improcedência atenta a 
especialidade do regime previsto no artº 282º, n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário 
em face do previsto no Código de Processo Civil.

6. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
7. Fundamentação
7.1 De facto:
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão em causa:
«1. Entre o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IPA-

DAP) por um lado, e o aqui Oponente, por outro, foi celebrado um “Contrato de Atribuição de Ajuda 
no Âmbito de Medidas Agro -ambientais” que consta de fls. 52 e 53 e que o dou aqui por reproduzido 
 - cfr., também, fls. 24;

2. Por carta datada de 13/12/99 o Oponente foi notificado pelo IFADAP de que este Instituto 
rescindia unilateralmente o contrato no n.º 1 mencionado, e de que deveria proceder à reposição con-
siderada indevidamente recebida no montante total de 1.176.435$00, pelo facto de se ter verificado 
que, na candidatura que esteve na base do contrato aludido, o prédio com o art.º matricial 178 que o 
Oponente candidatou, tinha uma área menor à declarada em 6,5 ha.  - fls. 22 e 24;

3. Posteriormente, e após reclamação do aqui Oponente, o IFADAP notificou -o de que e mantinha 
válido o conteúdo do oficio anterior (Facto 2)  - fls. 59

4. O Chefe do SF de Mondim de Bastos recebeu uma carta do IFADAP em 15/9/2004, na qual 
aquele Instituto, “Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 28.º do Decreto -lei n.º 79/98, de 27 
de Março, aplicável in casu por força do disposto no art.º 5.º do Decreto -lei n.º 250/02, de 21 de No-
vembro, e no art.º 148º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e de Processo Tributário” remete 
uma certidão de divida, da qual consta, para além do mais, que o Oponente é devedor ao Instituto da 
quantia total de 7.335,49 €, e pela qual se requer que seja instaurado processo de execução fiscal  - fls. 14 
que dou aqui por reproduzida;

5. A certidão de dívida aludida consta de fls. 15 e dou -a aqui por reproduzida.».
7.2 De direito
Do objecto do recurso:
Face às conclusões das alegações verifica -se que ambos os recursos têm por fundamento exclusivo 

matéria de direito, pelo que será competente para deles conhecer este Supremo Tribunal Administrativo.
No recurso interposto pelo IFAP (ex - IFADAP) a questão que se coloca é saber se a dívida ori-

ginada por incumprimento contratual de concessão de ajudas financeiras pelo IFAP pode ser cobrada 
através de execução fiscal; no recurso interposto pelo oponente, a questão que se coloca é saber se as 
alegações de recurso do recorrente têm de ser notificadas ao recorrido.

7.3 O recurso principal, do IFAP, IP
Considerou a decisão recorrida que a dívida em causa nos autos não pode ser cobrada mediante 

processo de execução fiscal porque o seu pagamento não é exigido por força de uma decisão, ou 
estatuição autoritária, emitida pelo Instituto ao abrigo de normas de direito público, e ainda porque 
a rescisão da relação contratual com o oponente «teve natureza de declaração negocial e não de acto 
administrativo passível de impugnação contenciosa».

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente, IFAP, alegando, em síntese, que os actos 
que rescindem os contratos de atribuição de ajudas e decidem exigir a restituição das ajudas concedidas, 
têm a natureza de actos administrativos e que para as indicadas restituições rege o artigo 155º do CPA, que 
manda aplicar o processo de execução fiscal regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário.

Vejamos, então.
A questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de Contencioso 

Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma constante 
no sentido de que os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao 
ex -IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas financeiras, mediante 
processo de execução fiscal – vão neste sentido os acórdãos de 26/08/09, recurso 609/09, de 23/09/09, 
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recurso 650/09, de 13/05/2009, recurso n.º 187/09, de 25/06/2009, recurso n.º 416/09, de 03.03.2010, 
recurso 21/10, de 04.05.2011, recurso 202/11 e de 11.05.2012, recurso 139/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação con-
cordarmos integralmente, pelo que remetemos para o que sobre tal matéria foi dito no Acórdão 202/11 
de 04.05.2011: «O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com 
autonomia administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, 
subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas, e que tem como atribuições a promo-
ção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em especial 
através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades, competindo -lhe 
assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores da 
agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do DL 414/93, de 23/12).

Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribuições, 
se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03, onde se 
afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação dos contratos 
como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado concretamente 
estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o IFADAP. Trata -se 
de um acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito público, dotada 
de autonomia administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Estatutos do IFADAP, 
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro), a quem são conferidos poderes de direito 
administrativo, entre os quais a competência para emitir actos administrativos e celebrar contratos ad-
ministrativos como meio de prosseguir as suas atribuições, que consistem na promoção do desenvolvi-
mento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro -industrial, em especial através de esquemas 
de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades (artigo 5.º dos referidos Estatutos). Na 
situação específica em causa, trata -se de contrato celebrado no âmbito de gestão de fundos públicos, 
inserida na actividade mais ampla de fomento de determinados interesses públicos, designadamente 
através da atribuição de ajudas pelo IFADAP aos particulares (no caso, ao ora recorrente), para que 
estes invistam nessas mesmas estruturas.

Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consagradas 
cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusulas apenas con-
cebíveis numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administração intervindo nessa 
qualidade), como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, fiscalização e controlo de 
programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias (artigo 5.º, n.º 2, alínea e), dos 
Estatutos) ou do poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de incumprimento 
pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações (…). (…) deparamos nesta hipótese com a determi-
nação autoritária do pagamento de determinada quantia em consequência do exercício de um poder 
sancionatório. Na verdade, a atribuição de um poder com tal conteúdo à Administração constitui um 
factor determinante para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa: trata -se manifes-
tamente de um poder outorgado à entidade administrativa, exorbitante do direito privado e que releva da 
respectiva supremacia jurídico -pública. Na relação constituída, o contraente público detém o poder de 
praticar actos administrativos no âmbito da execução do contrato que celebrou com o particular, o que 
não sucederia se estivéssemos no horizonte de um contrato de direito privado.». O citado acórdão do 
TC julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, alínea q) da CRP [actual 
alínea p)], a norma constante do artigo 53.º, n.º 2 do DL 81/91, de 19/2, que determina a competência 
dos tribunais civis para as execuções instauradas pelo IFADAP em virtude do não cumprimento pelos 
particulares dos respectivos contratos de atribuição de ajudas.

Por outro lado, o acto de rescisão do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem 
a natureza de acto administrativo, na medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP 
fundada no regime jurídico aplicável (artigos 52.º do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA e acórdãos da 
SCA do STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respectivamente).

Acresce que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante 
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que 
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

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

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

Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, legi-
tima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, mediante o 
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processo de execução fiscal  - cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 13/5/2009, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recursos n.ºs 187/09, 427/09 
e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.

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

A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que assim não entendeu, não pode 
manter -se na ordem jurídica, pelo que o recurso merece, provimento.

7.4 O recurso do despacho interlocutório de fls. 127.
O despacho interlocutório de fls. 127 indeferiu a pretensão do recorrido no sentido de lhe serem 

notificadas as alegações da recorrente IFAP, iniciando -se o prazo de 15 dias previsto no artº 282º, n.º 3 
a partir da data dessa notificação.

Fundou -se o despacho recorrido no disposto no artº 282º, n.º 3 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário que estabelece que o prazo para alegações do recorrido é de 15 dias a partir do 
termo do prazo para as alegações do recorrente, inexistindo qualquer obrigação legal de notificar o 
recorrido daquelas alegações.

Contra o assim decidido se insurge o ora recorrente, José do Souto Martins, alegando em síntese 
que a falta de notificação das alegações do recorrente ao recorrido constitui nulidade insanável no pro-
cesso judicial tributário, que implica a anulação de todo o processado posterior àquela omissão e que o 
despacho sindicado viola as disposições dos artigos 13º e 20º da CRP, 229º -A do C.P.C, e artigo 282º, 
nº2 e 3 do C.P.P.T.

Mas não lhe assiste razão.
O artº 282º, n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário constitui norma especial, a 

aplicar ao regime de recursos em processo tributário, não havendo lugar a qualquer aplicação subsidiária 
do Código de Processo Civil

Na verdade ao contrário que estabelecia o disposto no artigo 743.º, n.º 2 do Código de Processo 
Civil, na redacção anterior ao decreto -lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, em que o recorrido podia 
alegar a partir da notificação que lhe era feita da apresentação da alegação do recorrente, a norma do 
n.º 3 do artº 282º, que constitui preceito especial em relação ao Código de Processo Civil, não prevê a 
notificação daquela apresentação, pelo que o recorrido tem de prestar atenção à notificação do despacho 
que admitiu o recurso e verificar o termo do prazo das alegações do recorrente, pois é a partir daí que 
corre o seu prazo (1).

Como assim, a falta da notificação das alegações do recorrente ao recorrido, por não ser acto 
imposto pela lei, não gera nulidade processual.

Neste sentido é, aliás, abundante e uniforme a jurisprudência deste Tribunal  - vejam -se, os 
acórdãos desta secção de 23.04.2008, recurso 22/08, de 16.01.2008, recurso 788/07, e de 11.05.2005, 
recurso 454/05, e, bem assim, relativamente ao regime do contencioso administrativo, o acórdão de 17 
de Dezembro de 2003, proferido no processo n.º 1499/03.

E nem se diga que este regime viola os princípios do contraditório e da igualdade das partes.
Como bem refere a entidade recorrida a possibilidade de conhecer das alegações do recorrente 

não é de modo nenhum coarctada ao recorrido, que dispõe das mesmas na secretaria do tribunal. Por 
outro lado, e como sublinha no Acórdão 454/05, citado, “o recorrido tem a possibilidade de contra-
-alegar, nos mesmos termos que tal direito é conferido ao recorrente, apenas se lhe impondo que cuide 
de obter, no tribunal, o duplicado das alegações do recorrente que este é obrigado a ali depositar, com 
esse fim, com o que em nada se coarcta a sua possibilidade de responder a essas alegações. Daí que 
esteja salvo o princípio do contraditório. Também o princípio da igualdade é respeitado, ao atribuir -se 
a qualquer das partes – recorrente e recorrido – o mesmo prazo para fazer valer, no recurso, as respec-
tivas posições”.

O despacho recorrido não merece, pois, censura e deve ser confirmado.
8. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso do IFAP, IP, ordenando -se, 
em consequência, a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para conhecimento dos outros fundamentos 
da oposição, se a tal nada mais obstar, e em negar provimento ao recurso interposto do despacho de 
fls. 127, que assim se confirma.

Sem custas no recurso principal.
Custas pelo recorrente José do Souto Martins no recurso do despacho interlocutório.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) Cf. neste sentido, João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, pag. 1023 
e Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. IV, pag. 444. 
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 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição à execução. Fundamento da oposição. Caducidade da li-
quidação. Notificação da liquidação. Indeferimento liminar. Nulidade de sentença. 
Falta de fundamentação.

Sumário:

 I — A nulidade da decisão por falta de fundamentação de facto ou de direito só ocorre 
quando haja total omissão dos fundamentos de facto ou de direito em que assenta 
a decisão, sendo de compreender a falta de fixação de matéria de facto quando 
está em causa apenas a apreciação de matéria de direito e tratar -se de um inde-
ferimento liminar.

 II — O indeferimento liminar só terá lugar quando for de todo em todo impossível 
o aproveitamento da petição inicial, isto tendo em atenção que o princípio da 
pronúncia sobre o mérito se sobrepõe a questões formais que não interfiram e 
ponham em causa o mesmo.

 III — Assim, o despacho de indeferimento liminar só é admissível quando a improce-
dência da pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que 
torne dispensável assegurar o contraditório (artigo 3.º, n.º 3, do CPC) e inútil 
qualquer instrução e discussão posterior.

 IV — O facto de haver controvérsia jurisprudencial, hoje ultrapassada, sobre o alcance 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, nunca seria fundamento de indeferi-
mento liminar da oposição, antes poderia impor ao julgador que para conhecimento 
do mérito da oposição deduzida tomasse partido, expressa ou implicitamente, por 
uma das posições em confronto.

 V — Sendo admissível que a oposição possa cair quer na alínea e) do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT quer na alínea i) do mesmo preceito, não deve ser rejeitado 
liminarmente a petição de oposição quando foi alegada a falta de notificação da 
liquidação no prazo de caducidade, prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Processo n.º 378/12 -30.
Recorrente: Aurora Rodrigues & Filhos, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Relatório
1. Aurora, Rodrigues & Filhos, Lda., deduziu oposição à execução fiscal, no Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Braga, alegando a caducidade do imposto, bem como a prescrição.
2. Naquele Tribunal foi decidido rejeitar liminarmente a oposição, por não se incluir em qualquer 

dos fundamentos previstos no artigo 204º do CPPT e ser manifestamente improcedente o motivo de 
oposição.

3. Não se conformando, a oponente interpôs recurso para o TCA Norte, apresentando alegações, 
das quais se extraem as seguintes conclusões:

“1) Salvo melhor opinião e o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, ao julgar a opo-
sição improcedente uma vez que deveria ter sido a mesma julgada totalmente procedente por provada.

2) Salvo o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença, que salvo 
melhor viola o estatuído no disposto na alínea b) do artigo 688º do Código de Processo Civil.

3) Apesar da deficiente fundamentação da sentença não constituir fundamento de anulação da 
decisão sobre a matéria de facto, nem o reenvio do processo para novo julgamento no Tribunal de 
1ª instância, dando lugar isso sim, à remessa dos autos à primeira instância para que o Tribunal fun-
damente a sentença não devidamente fundamentada, o que ora expressamente se requer.

4) Salvo o devido respeito, não andou bem o Exmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença uma vez 
que não levou em consideração, tudo aquilo que o Oponente alegou na impugnação por si efectuada.

5) Salvo o devido respeito, não andou bem o Mmo. Juiz a quo, na sua Douta sentença uma vez 
que não levou em consideração, tudo aquilo que o Oponente alegou na oposição por si efectuada.
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6) De facto, não foi levado em consideração, nem consta sequer da sentença aquilo que a Oponente 
alegou, com a ilegalidade da liquidação da quantia exequenda tanto mais os Recorrentes foram apenas 
notificados em Setembro de 2010, de que se encontrava em dívida os valores constantes dos presentes 
autos correspondentes respectivamente ao período de 2006, isto apesar da notificação constar 2008, 
o que igualmente constitui uma ilegalidade, referente a imposto correcção de IRS.

7) Ora tal ilegalidade da liquidação da divida, uma vez que não se trata de uma divida de 2008, 
gera nulidade do titulo executivo, com todas as suas consequências legais, no entanto no entendimento 
do mesmo, tal não era igualmente para fundamento da oposição à penhora.

8) Assim, salvo o devido respeito, ambos os argumentos aduzidos pela Recorrente poderiam caber 
no âmbito das alíneas, c) e h) do artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

9) Para além disso, a Recorrente invocou que foi notificada em Janeiro de 2011 e sendo a dívida 
de 2008 já teria decorrido o prazo de caducidade. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 45º da 
Lei Geral Tributária alterada pelo Decreto -Lei n.º 16 -A/2002 de 31 de Maio “(…) o direito de liquidar 
os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro 
anos, quando a lei não fixar outro (...)”.

10) No entanto e apesar disso, o Mmo. Juiz a quo, entendeu que tal não é fundamento de oposi-
ção, interpretando, salvo o devido respeito, de forma própria o que os Recorrentes haviam alegado e 
levando a uma não apreciação de um fundamento valido de oposição.

12) A Douta sentença violou o disposto nos artigos 659º, 665º e 688º todos do Código de Processo 
Civil e artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Termos em que, pelo que vem de expor -se e pelo muito que Vossas Excelências doutamente su-
prirão, deve dar -se provimento ao recurso e em consequência:

a) julgar -se procedente o recurso, revogando -se a sentença recorrida e substituindo -a por outra, 
que julgue a oposição totalmente procedente por provada ou quando assim não se entenda se julgue 
procedente o recurso por nulidade da mesma por falta de fundamentação, devendo: a mesma ser re-
metida a primeira instância para ser devidamente fundamentada;

b) conheça este Venerando Tribunal da sentença, de facto e de direito, admitindo para tanto a 
renovação da prova a final requerida, por verificação de erro notório na apreciação da prova, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artº 712º do Código de Processo Civil ex vi do artigo 1º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário;

c) na hipótese de se considerar que apesar da verificação do referido erro na apreciação da 
prova, não sendo possível decidir a causa, determine este Venerando Tribunal o reenvio do processo 
para novo julgamento, nos termos do disposto no artigo 712º do Código de Processo Civil.

Assim se fazendo, uma vez mais, JUSTIÇA!”
4. Não foram apresentadas contra -alegações.
5. Por Acórdão do TCA Norte decidiu -se julgar aquele Tribunal incompetente em razão da hie-

rarquia, declarando -se competente para esse efeito o Supremo Tribunal Administrativo.
6. Requerida a remessa dos autos ao STA, o Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste 

Tribunal, veio dizer que “a representação do Ministério Público no TCA Norte, oportunamente, emitiu 
parecer sobre o mérito do recurso (fls. 110/111)” e que se passa a transcrever:

“A decisão recorrida exarada a fls. 39 e seguintes decidiu rejeitar liminarmente a oposição de-
duzida pela ora recorrente por não ter fundamento os motivos previstos no artigo 204º do CPPT e ser 
manifestamente improcedente o motivo da oposição.

Por não concordar com tal decisão veio a contribuinte “Aurora, Rodrigues e Filhos, Lda.” inter-
por recurso para este TCAN tendo apresentado as suas alegações a fls. 75 e seguintes, pretendendo a 
revogação da decisão de acordo com a fundamentação apresentada e que aqui se dá por reproduzida 
para os devidos efeitos legais.

A recorrida Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
Concordamos inteiramente com argumentação expendida na douta sentença recorrida a qual se 

dá aqui por reproduzida.
A decisão impugnada fez uma correcta apreciação e valoração dos factos e o mesmo sucedendo 

quanto a interpretação dos preceitos legais que a fundamentam.
Não vemos que a mesma padeça de nenhum dos vícios apontados nas conclusões das alegações 

nem que apresente qualquer nulidade, maxime violação dos artigos 659º, 665º e 668º todos do CPC 
e artigo 204º do CPPT.

Na verdade,
A caducidade invocada pelo contribuinte não é fundamento de oposição nos termos do nº1 do 

artigo 204º do CPPT.
Por outro lado não ocorre prescrição uma vez que a divida se refere ao IRC de 2007 sendo o 

prazo de prescrição de 8 anos nos termos do artigo 48º da LGT.
No nosso entender improcede totalmente a argumentação expendida pela recorrente nas suas 

alegações de recurso.
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Não temos qualquer dúvida de que a decisão do TAF de Braga está correcta e é legal.
Não vemos maneira de julgar a presente oposição senão nos precisos termos em que o foi.
Razão pela qual o Ministério Público entende, sem mais, que deve ser negado provimento ao 

presente recurso com manutenção na ordem jurídica da sentença impugnada”.
7. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO E DE DIREITO
1.1. Questão a apreciar e decidir
A Oponente veio recorrer da sentença que rejeitou liminarmente a oposição em que pediu ao Juiz 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a extinção da execução com fundamento: a) na caducidade, 
porquanto apenas foi notificada em 27 de Janeiro de 2011, de que se encontrava em dívida os valores 
constantes dos presentes autos correspondentes respectivamente aos períodos de 2008, com violação 
do disposto no art. 45º, nº1, da LGT; e b) na prescrição.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
• “Dispõe o art.º 209º do CPPT que “1  - Recebido o processo, o juiz rejeitará logo de imediato a 

oposição por um dos seguintes fundamentos:
a) Ter sido fora do prazo;
b) Não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos n.º 1 do art. 204º;
c) Ser manifesta a improcedência.”
• Na análise sumária da petição verifica -se que a Oponente vem pedir extinção do processo exe-

cutivo, tendo por base a caducidade e a prescrição, de dívidas de IRC do ano de 2007.
• No que concerne à caducidade, não é motivo de oposição, nos termos do n.º 1 do art.º 204º do 

CPTT.
O processo de oposição tem por objectivo o ataque à execução fiscal visando a extinção da mesma, 

tendo por fundamentos as situações previstas no n.º 1 do art.º 204º do CPTT, onde não está prevista a 
caducidade.

• No que concerne à prescrição, sendo a dívida de IRC, do ano de 2007, é manifesta a sua impro-
cedência, uma vez, que o prazo de prescrição é de 8 anos, nos termos do art.º 48.º da LGT.

Decidindo:
Face ao exposto e nos termos da alínea b) e c) do art.º 209º do CPPT rejeita -se liminarmente a 

presente oposição por não ter por fundamento os motivos previstos no art.º 204.º do CPTT e ser mani-
festamente improcedente o motivo de oposição”.

Contra esta decisão vem o presente recurso, alegando o recorrente, em síntese:
• Nulidade da sentença, por falta de fundamentação, com violação do estatuído no disposto na 

alínea b) do artigo 688º do Código de Processo Civil;
• ilegalidade da liquidação da quantia exequenda;
• nulidade do titulo executivo, com todas as suas consequências legais;
• ambos os argumentos aduzidos pela Recorrente poderiam caber no âmbito das alíneas, c) e h) 

do artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
• a notificação ocorreu já fora do prazo de caducidade.
Assim, a questão central que cabe apreciar e decidir no presente recurso é a de saber se a Juíza 

“a quo” incorreu em erro de julgamento quando indeferiu liminarmente a petição inicial, por entender 
que os fundamentos invocados não se enquadram no elenco taxativo a que se reporta o art. 204º do 
CPPT, o que passa por se indagar se a notificação fora do prazo de caducidade pode constituir objecto 
da oposição.

Preliminarmente teremos de averiguar se a sentença recorrida enferma de falta de fundamentação.
1.1.2. Do indeferimento liminar
1.1.2.1. Da nulidade por falta de fundamentação
Constitui causa de nulidade da sentença, além do mais, «a não especificação dos fundamentos 

de facto e de direito da decisão» [nº 1 do art. 125º do CPPT) e alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC].
No caso sub judice, vem a recorrente arguir a nulidade da sentença por falta de fundamentação, 

ainda que de forma muito vaga. Com efeito, a recorrente limita -se a dizer, designadamente, que a 
douta sentença “não levou em consideração, tudo aquilo que o Oponente alegou na impugnação por 
si efectuada” (…) “não levou em consideração, tudo aquilo que a Oponente alegou na oposição por si 
efectuada” e que “De facto, não foi levado em consideração, nem consta sequer da sentença aquilo que 
a Oponente alegou, com a ilegalidade da liquidação da quantia exequenda tanto mais os Recorrentes 
foram apenas notificados em Setembro de 2010, de que se encontrava em dívida os valores constantes 
dos presentes autos correspondentes respectivamente ao período de 2006, isto apesar da notificação 
constar 2008, o que igualmente constitui uma ilegalidade, referente a imposto correcção de IRS”.

Afigura -se, pois, que as considerações expostas podem fundamentar erro de julgamento, mas não 
nulidade por falta de fundamentação.
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E nem se diga que na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto destacada. É que tal omissão 
compreende -se em face do teor dessa mesma decisão, uma vez que a Mmª Juíza “a quo” considerou 
que a oposição à execução fiscal não deveria ultrapassar a fase liminar, uma vez que, perante o teor 
da petição inicial, a oposição não tinha por fundamento os motivos previstos no art. 204º do CPPT e 
ser manifestamente improcedente o motivo da oposição, pelo que se impunha a rejeição liminar, nos 
termos do disposto no art. 209º alíneas b), e c), respectivamente.

Assim sendo, estando em causa a apreciação de matéria de direito, afigura -se que a especificação 
dos factos imposta pelo art. 123º, n.º 2, do CPPT não se mostra, no caso em apreço, imprescindível 
sobretudo porque não impede que este Supremo Tribunal desempenhe a sua tarefa de sindicar a sen-
tença recorrida.

Por outro lado, no que concerne a matéria de direito, afigura -se que também não assiste à re-
corrente razão, uma vez que a Mmª Juíza rejeitou liminarmente a oposição explicitando os preceitos 
normativos pertinentes para o efeito, o que permite compreender o raciocínio lógico seguido no douto 
despacho recorrido.

Constitui jurisprudência assente, vazada, entre outros, no Acórdão do STA de 16/11/2011, proc 
n.º 0802/2010, que “a nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto ou de direito só abrange 
a falta absoluta de motivação da própria decisão e não já a falta de justificação dos respectivos funda-
mentos: isto é, a nulidade só é operante quando haja total omissão dos fundamentos de factos ou de 
direito em que assenta a decisão”.

No caso em apreço, a verificar -se falta absoluta de fundamentação seria em relação à matéria de 
facto, mas, como ficou dito, tal circunstância compreende -se por estarmos a tratar de um indeferimento 
liminar.

1.1.2.2. Do erro de julgamento
Como ficou consignado no recente Acórdão deste Supremo Tribunal, de 16 de Maio de 2012, proc 

n.º 212/12, “(…) o indeferimento liminar só terá lugar quando for de todo impossível o aproveitamento 
da petição inicial, isto tendo em atenção que o princípio da pronúncia sobre o mérito se sobrepõe a 
questões formais que não interfiram e ponham em causa o mesmo. Assim, o despacho de indeferimento 
liminar só admissível quando a improcedência da pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, 
indiscutível, que torne dispensável assegurar o contraditório (art. 3.º, n.º 3, do CPC)() e inútil qualquer 
instrução e discussão posterior, isto é, «quando o seguimento do processo não tenha razão alguma de 
ser, seja desperdício manifesto de actividade judicial».

Daí que a jurisprudência tenha vindo a afirmar que o despacho de indeferimento liminar, dada a 
sua natureza “radical”, na medida em que coarcta à partida toda e qualquer expectativa de o autor ver a 
sua pretensão apreciada e julgada, encontrando a sua justificação em motivos de economia processual, 
deve ser cautelosamente decretado” (1).

Assim sendo, imporá averiguar se no caso em apreço estão verificados os requisitos para a rejeição 
liminar da petição inicial.

O art. 209.º do CPPT, sob a epígrafe “Rejeição liminar”, dispõe que recebido o processo, o juiz 
rejeitará logo a oposição, por um dos seguintes fundamentos:”Não ter sido alegado algum dos funda-
mentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º” (alínea b).

Por sua vez, de entre os fundamentos de oposição à execução fiscal, recebidos no n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT, encontra -se expressamente previsto, na respectiva alínea e), “Falta da notificação 
da liquidação do tributo no prazo de caducidade”.

Acontece que, no caso sub judice, na sua petição inicial de oposição, a fls. 3 a 7 dos autos, a 
recorrente alegou como fundamento da sua oposição, entre o mais que:

Ter sido apenas “notificada em 27 de Janeiro de 2011, de que se encontrava em dívida os valores 
constantes dos presentes autos (…)”; (art. 4º da Petição de Oposição).

“Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 45º da Lei Geral Tributária alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 16 -A/2002 de 31 de Maio, “(…) o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for 
validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar (…)””; art. 5º 
da Petição de Oposição.

“(…) in casú não só o contribuintes não foi notificado mais cedo, que em Janeiro de 2011, como 
tratando -se de factos anteriores a 2008, encontram -se prescritos não podendo ser cobrados atento o 
decorrer do prazo de caducidade e de prescrição …” - art. 6º da Petição de Oposição.

Em face do exposto, ainda que de forma rebuscada, não podemos deixar de concluir que a Opo-
nente ora recorrente, suscitou a «Falta de Notificação da Liquidação do Tributo no Prazo de Caducidade 
(Art.º 204.º n.º 1, alínea e) do C.P.P.T.».

O que acaba de se dizer bastaria para que o despacho recorrido tivesse de ser revogado, pois é 
manifesto que foi alegado um fundamento admitido no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e o indeferimento 
liminar só seria legalmente conforme, nestes casos, se nenhum dos fundamentos legalmente previstos 
naquele preceito legal fosse invocado pela Oponente.
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Também é verdade que tem havido controvérsia jurisprudencial, sobre o alcance daquela alínea e) 
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, hoje ultrapassada com a prolação do Acórdão do Pleno da Secção de 
Contencioso Tributário de 7 de Julho de 2010, rec. n.º 545/09). Note -se, porém, que tal controvérsia 
nunca poderia servir de fundamento de indeferimento liminar da Oposição. Pelo contrário, quando muito 
poderia impor ao julgador que para conhecimento do mérito da oposição deduzida tomasse partido, 
expressa ou implicitamente, por uma das posições em confronto.

Até ao mencionado Acórdão do Pleno não era objecto de interpretação unânime neste Supremo 
Tribunal o âmbito da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário (CPPT) – «falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade».

Com efeito, em alguns acórdãos, entendeu -se que não cabiam naquela alínea os casos em que a 
notificação da liquidação ocorreu já depois de esgotado o prazo de caducidade do direito à liquidação, 
sendo -lhes subsumíveis tão só os casos de não ter sido efectuada qualquer notificação da liquidação. 
Noutros, porém, sufragou -se o entendimento de que a notificação da liquidação efectuada depois de 
decorrido o prazo de caducidade do direito à liquidação constitui fundamento de oposição à execução 
fiscal enquadrável na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

Esta última interpretação foi a adoptada no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributá-
rio deste Supremo Tribunal de 20 de Janeiro de 2010 (rec. n.º 832/08) e reafirmada, já sem quaisquer 
reservas, no referido Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
de 7 de Julho de 2010 (rec. n.º 545/09) (2).

Vejamos os fundamentos proficuamente expostos no Acórdão de 20/1/2010, que nos limitaremos 
a transcrever.

“5 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se pode ser invocado 
como fundamento de oposição à execução fiscal a falta de notificação do acto de liquidação dentro do 
prazo de caducidade.

Antes do CPPT, o regime da caducidade do direito de liquidação estava previsto no art. 33.º do 
CPT, em que se estabelece que «o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias ca-
duca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos impostos 
periódicos, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação 
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».

Em termos lógicos, sendo a notificação da liquidação um acto posterior e exterior a esta, desti-
nado a assegurar a sua eficácia (arts. 64.º, n.º 1, do CPT), a sua falta, bem como as suas deficiências 
ou ilegalidades, deveriam afectar apenas a sua eficácia e não a validade do acto notificado. Aliás, o 
entendimento sempre adoptado pelo Supremo Tribunal Administrativo, em geral, era o de que o acto 
de notificação de um acto tributário é um acto exterior e posterior a este e os vícios que afectem a noti-
ficação, podendo determinar a ineficácia do acto notificado, são insusceptíveis de produzir invalidade 
do acto notificado, por não terem a ver com o próprio acto nem com os seus pressupostos. (…) (3).

Retomando o Acórdão que estamos a seguir, pode ler -se no mesmo que “Porém, na vigência do 
CPT, a jurisprudência foi -se formando no sentido de que, nas situações em que a liquidação havia sido 
efectuada dentro do prazo de caducidade, mas a notificação ocorrera depois desse prazo, a legalidade 
da liquidação era afectada pela falta ou irregularidade da notificação, que era um requisito de validade 
da própria liquidação, entendida não em sentido estrito, como o acto que fixa o tributo, mas em sentido 
lato, como processo de liquidação, integrado por um conjunto de actos conexionados com tal fixação 
e sua imposição ao destinatário. Neste contexto, a notificação do acto de liquidação era um requisito 
necessário para não ocorrer a caducidade do direito de liquidar e, por isso, a sua falta afectava a lega-
lidade do processo de liquidação, globalmente considerado.

Por isso se entendia que o vício da liquidação, em sentido lato, constituído pela não notificação 
da liquidação dentro do prazo de caducidade, podia apenas ser suscitado em impugnação judicial, que 
é o meio processual adequado para apreciar a validade de actos de liquidação, e não em oposição à exe-
cução fiscal, que está vocacionada, embora com excepções, para apreciar a existência de fundamentos 
de inexigibilidade da obrigação tributária liquidada.

No entanto, este entendimento não obstava a que, se uma execução fiscal fosse instaurada sem 
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda, o contribuinte pudesse opor -se, invocando 
como fundamento a ineficácia daquele acto, pois a sua eficácia dependia da notificação (art. 64.º do 
CPT) e sem notificação a dívida era inexigível.

Na verdade, as situações de falta de notificação antes da execução, afectando a exigibilidade da 
dívida exequenda e não se enquadrando em qualquer das alíneas anteriores, constituem fundamento 
de execução fiscal como, sempre entendeu este Supremo Tribunal Administrativo, face às normas 
dos arts. 176.º, alínea g), do CPCI e 286.º, n.º 1, alínea h) do CPT, a que corresponde actualmente o 
art. 204.º, n.º 1, alínea i), do CPPT” (4).”(…)”.

“O art. 45.º da LGT manteve o essencial do mesmo regime de caducidade do direito de liquida-
ção ao estabelecer que «o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro».
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Porém, o CPPT veio introduzir na alínea e) do seu art. 204.º um novo fundamento de oposição 
à execução fiscal, não previsto no art. 286.º do CPT, que é a «falta da notificação da liquidação do 
tributo no prazo de caducidade». Esta fórmula é ambígua, pois tanto pode ser interpretada – como 
reportando -se a situações em que, antes da execução, ocorreu uma notificação, mas ela foi efectuada 
fora do prazo de caducidade do direito de liquidação – como a situações em que não ocorreu qualquer 
notificação e a execução foi instaurada dentro desse prazo de caducidade.

– como a todas as situações em que não foi efectuada uma notificação da liquidação dentro prazo 
de caducidade, por isso, tanto aquelas em que execução foi instaurada antes do termo do prazo de 
caducidade, como aquelas em que a execução foi instaurada depois deste termo.

A introdução do fundamento previsto na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, a par da manu-
tenção de todos os fundamentos de oposição previstos anteriormente no art. 286.º, corresponde, for-
çosamente, a uma intenção legislativa de aumentar os fundamentos de oposição, pois, como é óbvio, 
se se pretendesse que fossem os mesmos admitidos no CPT, reproduzir -se -iam os aí admitidos em vez 
de aditar um novo fundamento.

Assim, constatando -se que o CPPT mantém, na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, o fundamento de 
oposição previsto na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º do CPT, que abrangia todas as situações em que a 
execução fiscal fosse instaurada sem prévia notificação, conclui -se com segurança que a alínea e), ao 
aumentar os fundamentos, não se reporta a situações em que a execução fiscal foi instaurada sem 
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda.

Na verdade, em todas as situações em que a execução fiscal foi instaurada sem prévia notificação 
do acto de liquidação, este acto é ineficaz e, por isso, não produz efeitos em relação aos seus destinatários 
(arts. 77.º, n.º 6, da LGT e 36.º, n.º 1, do CPPT), não podendo com base nesse exigir -se coercivamente 
o pagamento da dívida liquidada.

Todas estas situações em que não houve qualquer notificação da liquidação, antes da instauração 
da execução fiscal enquadravam -se na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º, pois abrangem -se aí «quaisquer 
fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não en-
volvam apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência 
em matéria de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título».

E, actualmente, à face do CPPT, todas estas situações em que não houve qualquer notificação, são 
susceptíveis de enquadramento na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, que tem teor idêntico àquela alínea h) 
do n.º 1 do art. 286.º do CPT, se não for de entender que a situação se enquadre noutra das alíneas do 
mesmo número, designadamente na nova alínea e).

De qualquer modo, seja na alínea i) seja na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT tem de concluir-
-se com segurança que em todos os casos em que não foi efectuada uma notificação da liquidação antes 
da instauração da execução está -se perante uma situação de ineficácia do acto que é fundamento de 
oposição à execução fiscal.

Para retirar esta conclusão é absolutamente irrelevante que o acto de liquidação tenha ou não sido 
praticado dentro do prazo de caducidade, pois para a eficácia da liquidação o que importa é a notifica-
ção, e, naturalmente, a eventualidade de o acto de liquidação ser ilegal, por ter sido praticado depois 
do prazo de caducidade, não o torna eficaz sem notificação. 6 – Assim, estando fora do âmbito daquela 
alínea e) as situações em que não ocorreu notificação, o sentido da expressão «falta de notificação da 
liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, necessariamente, o de referenciar situações em que 
ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora do prazo de caducidade.

Isto é, com o CPPT repôs -se a coerência do sistema global de meios de defesa dos contribuintes 
em matéria tributária, ao tornar a notificação intempestiva da liquidação fundamento de inexigibilidade 
da obrigação tributária em vez de ilegalidade da liquidação notificada.

Na verdade, à face do novo regime, a notificação intempestiva não constitui ilegalidade do acto 
notificado, à semelhança do que sucede em relação à generalidade de todos os outros actos adminis-
trativos e tributários; esse vício do acto de notificação (intempestividade) afecta -o apenas a ele próprio 
e não ao acto notificado, retirando -lhe a potencialidade de produzir os efeitos que produziria se não 
enfermasse dessa ilegalidade, que era o de atribuir eficácia ao acto notificado.

Assim, é agora claro que tanto a falta de notificação como a falta de uma notificação tempestiva 
afectam a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem ser 
invocadas tanto a inexistência de qualquer notificação como a intempestividade da notificação que 
tenha sido efectuada.

Este regime é, globalmente, mais coerente do que o sustentado pela referida jurisprudência na 
vigência do CPT, pois a notificação de qualquer acto é um acto autónomo e posterior ao acto notifi-
cado e, por isso, é duvidosa a razoabilidade do entendimento que se na vigência do CPT se adoptava, 
no sentido de a falta ou vício da notificação afectar a validade do acto de liquidação, acto este que já 
estava praticado e permanecia como estava independentemente da notificação”.

Mas o Acórdão que vimos seguindo vais mais longe e acrescenta que “mesmo que se entenda, 
na esteira da jurisprudência anterior, que a intempestividade da notificação é vício de liquidação e 
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contende com a sua legalidade (5), o que resulta da alínea e) é que essa ilegalidade, como sucede com 
outras, pode ser apreciada no processo de execução fiscal”. Pois, apesar de “a execução fiscal não se 
destinar a apreciar a legalidade da dívida exequenda, esta apreciação pode fazer -se em vários casos 
enquadráveis nas alíneas a), g) e h). Para além disso, a interpretação que mais linearmente decorre do 
texto da alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT é, na falta de qualquer elemento textual que suporte 
uma interpretação restritiva, a de que a oposição pode sempre ter por fundamento «falta de notificação 
da liquidação do tributo no prazo de caducidade» e não apenas quando a execução foi instaurada antes 
de este prazo se completar”.

E mais adiante conclui -se “quer se entenda que a apreciação da intempestividade da notificação da 
liquidação contende com a eficácia do acto quer se entenda que constitui juízo sobre a sua legalidade, 
essa intempestividade é fundamento de oposição à execução fiscal”.

Em face do exposto, sendo admissível que a oposição possa cair quer na alínea e) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT quer da alínea i) do mesmo preceito, não pode deixar de incorrer em erro de julga-
mento o despacho da Mmª Juíza “a quo”, quando conclui em sede liminar que a oposição não se funda 
em nenhum dos fundamentos do art. 204º do CPPT.

Manifesto é, pois, que a petição de oposição apresentada pela ora recorrente não devia ter sido 
liminarmente rejeitada, pois que foi alegado um dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, especifica e propriamente o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT («Falta de 
notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade»), impondo -se a revogação do despacho 
recorrido, que assim o não entendeu, devendo os autos baixarem à primeira instância para que prossigam 
os seus termos, se a tal nada mais obstar.

III - DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
devendo os autos baixarem ao Tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da oposição deduzida, 
se tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) (Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo: de 9 de Outubro de 2002, proferido no processo com o n.º 26482, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 12 de Março de 2004; de 4 de Março de 2009, proferido no processo com o n.º 786/07, de 24 de Fevereiro de 
2011, proferido no processo com o n.º 765/10.)

(2) (Ver igualmente o Acórdão deste Supremo Tribunal de 2/2/2011, proc n.º 803/2010.)
(3) (Neste sentido, cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos: de 14/10/92, rec 14070; de 2/12/93, rec 14471; e de 3/5/2000, 

rec. 22608.)
(4) (Neste sentido, cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos: 20/2/2002, rec n.º 26291; e de 6/10/2005, rec n.º 500/05.)
(5) (Posição que não sufragamos, pois, em nossa óptica, a caducidade contende em qualquer caso com a eficácia do acto 

de liquidação e não com a sua validade, e também porque, tal como se refere no Acórdão que transcrevemos, a notificação 
intempestiva também não afecta a validade do acto de liquidação é sim fundamento de inexigibilidade da obrigação tributária, 
em vez da ilegalidade da liquidação.) 

 Acórdão 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Recurso de revista excecional previsto no artº 150º do CPTA. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, depende da verificação 
dos seguintes requisitos:

   a) Estar em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental;

   b) Ser a admissão do recurso claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

 II — Ocorrerá o 1.º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como 
ponto obrigatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica 
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da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo 
a ultrapassar os limites da situação singular e não uma mera relevância teórica 
medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

   Quanto ao 2.º requisito — a melhor aplicação do direito — há de resultar da 
possibilidade de repetição, num número indeterminado de casos futuros, em termos 
de garantia de uniformização do direito.

 III — Deste modo, não demonstrando a recorrente o preenchimento dos requisitos exigi-
dos por aquele artigo 150.º para que este Supremo Tribunal conheça do recurso, 
este não deve ser admitido.

 IV — Não preenche os requisitos para a admissão deste recurso a mera questão de saber 
se «o ato final do procedimento administrativo tributário deve ou não ser anulado 
pelo tribunal quando a AT, no âmbito do processo judicial, mantém a posição 
de que, fosse qual fosse o exercício do direito de audição por parte do sujeito 
passivo, sempre o ato seria praticado com o mesmo sentido e conteúdo», já que a 
violação do direito de audição prévia e do aproveitamento do ato administrativo 
não suscitam particulares dificuldades interpretativas e sobres tais matérias existe 
abundante doutrina e jurisprudência.

Processo n.º 416/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Besleasing Mobiliária — Sociedade de Locação Financeira, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I  - A Fazenda Pública, veio interpor recurso de revista, ao abrigo do disposto no artº 150º do 

CPTA, do Acórdão do TCA Sul, de 07.12.2011, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
pela sociedade Besleasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, S.A., melhor identificada 
nos autos, contra a liquidação adicional de Imposto Municipal de Sisa no montante de € 8.978,36, e 
respetivos juros compensatórios, no montante de € 1.746,96, relativos ao ano de 2001, apresentando 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) Quanto à questão de determinar se o ato final do procedimento administrativo tributário deve, 
ou não, ser anulado pelo Tribunal quando a AT, no âmbito do processo judicial, mantém a sua posição 
de que, fosse qual fosse o exercício do direito de audição por parte do sujeito passivo, sempre o ato seria 
praticado com o mesmo sentido e conteúdo, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de 
recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência da 
questão jurídica centrada na determinação do regime da anulação e do aproveitamento do ato adminis-
trativo tributário, caso não seja exercido o direito de audição prévia, nos termos prescritos na lei, que 
interessa a todos os sujeitos passivos, mas também, no facto de estar em causa a interpretação desse 
mesmo regime à luz do que a própria AT tem vindo a fazer e que deve ser reanalisada e apreciada pelo 
STA, dada a sua importância, de forma a gerar um entendimento e aplicação uniforme daquele mesmo 
regime do aproveitamento do ato administrativo tributário.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa matéria sobre 
a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal relativo à anulação 
efetiva ou ao aproveitamento do ato administrativo tributário, caso haja violação do direito de audição, 
sendo certo que a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e 
eventuais casos pendentes em Tribunal, até por estar em causa uma situação de facto suscetível de se 
repetir num número indeterminado de casos, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, 
a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, do art. 60º da LGT aos factos e violou o princípio geral de 
direito que se exprime pela fórmula latina “utile per inutile non vitiatur”.

F) De facto, tendo sido dado como provado que a liquidação adicional de sisa teve como facto 
subjacente uma ação inspetiva à sociedade vendedora do imóvel e que, na sequência da mesma, esta 
declarou que o preço real da compra e venda da fração teria sido superior, pelo que retificou os elementos 
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da contabilidade e a declaração Mod. 22 de IRC, tendo, com base nesses factos, sido ouvida a contraparte 
compradora do imóvel e então impugnante, a qual foi notificada para prestar esclarecimentos sobre a 
situação, o que fez da forma que achou como conveniente, devia o Tribunal recorrido ter considerado 
que, ainda que esta tivesse sido novamente ouvida em sede do exercício do direito de audição prévia, 
a sua posição não seria suscetível de influenciar a decisão da AT que já havia procedido às necessárias 
correções à contraparte vendedora do imóvel.

G) Por outro lado, no âmbito do presente processo de impugnação judicial, tendo em conta tudo 
o que foi invocado pela então impugnante, sempre a AT assumiu que, ainda que fosse realizada nova 
audição da mesma, nunca tal audição seria suscetível de infletir a sua posição, ou seja, sempre a AT 
deu como facto assente que uma nova audição desta em nada influenciaria ou alteraria a realidade do 
ato de liquidação adicional efetuado.

H) Pelo que, tendo a AT sempre assumido, no âmbito do procedimento administrativo e também no 
presente processo judicial que, ainda que a então impugnante e ora recorrida fosse novamente ouvida, 
voltaria a praticar o mesmo ato adicional de liquidação, até por o facto tributário ter como subjacente 
um contrato sinalagmático em que a parte vendedora do imóvel veio confessar a prática de um negócio 
simulado, devia o Tribunal “a quo” ter relevado essa decisão para efeitos de aproveitamento do ato 
tributário.

I) Sendo o princípio do aproveitamento do ato, uma concretização do princípio geral de direito 
que se exprime pela fórmula latina “utile per inutile non vitiatur”, à luz do mesmo princípio, deverá 
entender -se que não se justifica a anulação, apesar da preterição do direito de audição, nos casos em 
que se conclua que, se a audiência tivesse sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apre-
sentar elementos novos nem de se pronunciar sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da 
decisão final sobre as quais não tivesse já tido oportunidade de se pronunciar.

J) Não sendo legítimo ao Tribunal concluir, ao contrário da AT, que, exercido o direito de audição, 
a AT não praticaria o mesmo ato.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II - Contra alegando, veio a entidade recorrida Besleasing e Factoring – Instituição Financeira de 
Crédito, S.A., concluir:

1º) O presente recurso de revista, interposto pela Ilustre Representante da Fazenda Pública, visa 
reagir contra o acórdão proferido, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo Sul, no âmbito do processo n.º 02745/08, referente à impugnação judicial 
n.º 1176/06.9BELSB, deduzida contra a liquidação adicional de Imposto Municipal de Sisa, notificada 
através do oficio n.º 18320, de 21.12.2005, no montante de € 8.978,36 e respetivos juros compensatórios 
no montante de € 1.746,96;

2º) Considera a Ilustre Representante da Fazenda Pública que a questão a ser apreciada é a de 
“(…) saber se para efeitos de aproveitamento do ato administrativo, pode o Tribunal considerar, 
ao contrário do que entende a AT, que a decisão final do procedimento tributário não seria aquela 
que foi tomada, após o exercício do direito de audição prévia, por parte do sujeito passivo (…)” (cf. 
artigo 4.º das alegações de recurso), questão esta que “(...) assume particular relevância jurídica ou 
social, atenta a necessidade de uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros que 
têm uma forte probabilidade de poderem vir a acontecer, sendo certo por outro lado, que a resposta a 
dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados.” (cfr. artigo 6.º das alegações 
de recurso);

3º) Ora, salvo o devido respeito, não assiste razão à Ilustre Representante da Fazenda Pública;
4º) Com efeito e desde logo, a questão invocada pela Ilustre Representante da Fazenda Pública 

não constitui questão controvertida nos presentes autos e que deva ser apreciada;
5º) Efetivamente, o que esteve em causa nos presentes foi, apenas, a questão de saber se ha-

via violação do direito de audição prévia  - o que o Tribunal recorrido considerou verificado  - e se a 
circunstância de vir alegado pela administração tributária que, mesmo que tivesse havido direito de 
audição prévia, a decisão seria a única possível, legitimava a falta de audição prévia, o que o Tribunal, 
com base num juízo de prognose póstuma, não considerou suceder, já que a decisão tomada não era a 
única possível;

6º) Assim, nunca esteve em causa saber se o Tribunal recorrido podia considerar, ao contrário do 
que a administração tributária entendeu, que a decisão final de procedimento não seria aquela que foi 
tomada, caso houvesse sido concedido o direito de audição prévia ao sujeito passivo e, em consequên-
cia, se podia anular o ato tributário que fora emitido sem a concessão daquele direito, tratando -se esta, 
aliás, de questão cuja resposta afirmativa se encontra assente quer na doutrina, quer na jurisprudência 
dos tribunais administrativos e fiscais, de que é exemplo o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Administrativo no âmbito do recurso n.º 36.001, de 17.12.1991;
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7º) Deste modo, não sendo esta a questão cuja apreciação está em causa nos presentes autos, é 
quanto basta para que se conclua pela inadmissibilidade do presente recurso, nos termos do artigo 150º 
do CPTA, aplicável ex vi artigo 2º do CPPT;

8º) Sem prejuízo do acima exposto, e apenas para o caso de se considerar que a questão suscitada 
pela Ilustre Representante da Fazenda Pública se trata, com efeito, de questão cuja apreciação está em 
causa nos presentes autos, sempre se dirá que, contrariamente ao invocado, a questão sub judice não 
assume qualquer relevância jurídica ou social que revista importância fundamental, condição essencial 
para a admissibilidade do presente recurso de revista,

9º) Com efeito e desde logo, a Ilustre Representante da Fazenda Pública não esclarece em que 
consiste a relevância jurídica ou social de importância fundamental, limitando -se a invocar a “(…) 
pertinência da questão jurídica (...)“e a sua “(…) utilidade jurídica (...) “, bem como a simples neces-
sidade de determinação do regime de anulação e/ou aproveitamento do ato administrativo, o que não 
se afigura suficiente para considerar cumprido o ónus de invocação e demonstração dos requisitos de 
recurso de revista que impende sobre o Recorrente;

10º) Termos em que, incumprido com este ónus, o recurso só pode ser julgado inadmissível;
11º) Ainda que se admitisse que a invocação singela e em abstrato daqueles pressupostos legais 

lograria satisfazer o ónus que impende sobre o Recorrente no âmbito do recurso de revista, o que apenas 
por dever de patrocínio se admite, sem conceder, sempre se dirá, ainda assim, que inexiste qualquer 
utilidade ou pertinência jurídica que revista de importância fundamental, já que a questão sub judice não 
se trata de uma questão de complexidade técnico -jurídico que mereça recurso de revista, nem, muito 
menos, de uma questão em que existam dificuldades interpretativas que sustentem a sua admissão;

12º) Pelo que, também com este fundamento se conclui pela inadmissibilidade do presente recurso 
de revista;

13º) Acresce ainda que, no caso sub judice, sempre se concluiria pela inexistência de relevância 
jurídica ou social de importância fundamental atenta a circunstância de a questão já ter sido apreciada 
por duas instâncias em sentido favorável ao ora Recorrido, bem como de existir já jurisprudência 
abundante dos tribunais administrativos e fiscais sobre a questão, conforme tem sido determinado por 
esse Venerando Tribunal, de que são exemplos os acórdãos proferidos nos processos n.º 0869/04, em 
23.09.2004, n.º 019/05, em 13.01.2005 e n.º 0891/04, em 23.09.2004;

14º) Refira -se, de igual modo, que inexiste qualquer capacidade de expansão da controvérsia 
que ultrapasse os limites da situação singular e que obrigue à admissibilidade do presente recurso de 
revista, já que este requisito, não estando aliado a uma qualquer complexidade técnico -jurídica  - que é 
inexistente, como se demonstrou  - não pode servir, por si só, para sustentar o presente recurso de revista;

15º) Por fim, não entrevê também o Recorrido qualquer relevância social de importância funda-
mental que legitime a admissão do presente recurso, uma vez que não se está perante uma questão com 
qualquer impacto na comunidade social;

16º) Pelo que, é pois manifesta a inadmissibilidade do presente recurso de revista com fundamento 
na relevância jurídica e social da questão a apreciar e da sua importância fundamental;

17º) Por sua vez, no que concerne ao requisito da necessidade de uma melhor aplicação do direito, 
também este não se encontra verificado, na medida em que, para tal, a melhor aplicação do direito 
deve ser claramente necessária, não se bastando com uma mera divergência de entendimento entre a 
administração tributária e o Tribunal a quo;

18º) De igual modo, tratando -se de questão já abordada em duas instâncias, cuja decisão não é 
objetivamente contrária à lei e que adere à jurisprudência e doutrina já emitidas sobre o tema, conclui -se 
que não é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como bem se determinou nos 
acórdãos desse Venerando Tribunal proferidos nos processos n.º 722/05, em 29.06.2005, n.º 340/06, 
em 27.04.2006, n.º 1171/05, em 14.12.2005, n.º 1164/05, em 12.01.2006, n.º 66/06, em 02.02.2006, 
n.º 216/06, em 16.03.2006, n.º 339/06, em 27.04.2006 e n.º 349/06, em 27.04.2006;

19º) Pelo que, em face de todo o exposto, é pois manifesto que não é admissível o presente recurso 
de revista;

20º) Sem prejuízo do exposto, importa referir que, ainda que se entenda ser admissível o presente 
recurso, sempre o mesmo deverá ser julgado improcedente uma vez que, contrariamente ao invocado 
pela Ilustre Representante da Fazenda Pública o douto acórdão recorrido não fez errada interpretação 
e aplicação da lei aos factos;

21º) Com efeito, atento o princípio do aproveitamento dos atos administrativos e perante um ato 
inquinado de vício formal por violação do direito de audição prévia, impõe -se ao julgador, mediante 
um juízo de prognose póstuma, apurar se, ainda que tivesse havido lugar ao exercício daquele direito 
por parte do contribuinte, a decisão tomada pela administração tributária teria sido a mesma, o que o 
Tribunal recorrido quer numa 1ª instância, quer numa 2ª instância, efetuou, aliás, em conformidade 
com a doutrina e jurisprudência dos tribunais administrativos e fiscais;

22º) Ora, conforme surge demonstrado nos presentes autos, o Tribunal recorrido considerou que 
a decisão a tomar não era a única possível e que a administração tributária não demonstrou, como se 
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lhe impunha, que assim era, pelo que, perante tais asserções, nenhuma outra conclusão se decretava 
que não fosse a de que se impunha o direito de audição prévia do Recorrido e, assim, que deveria ser 
anulado o ato tributário emitido sem audição prévia do contribuinte;

23º) Acresce que, nos termos do disposto no artigo 74º da LGT, era à administração tributária que 
incumbia o cumprimento daquele ónus probatório, demonstrando, através de um juízo de prognose 
póstuma que a decisão de liquidar imposto era a única possível de ser tomada no caso concreto

24º) Ao contrário do que alegou a Ilustre Representante da Fazenda Pública, mais do que de-
terminar a manutenção na ordem jurídica de uma liquidação quando nenhuma dúvida reste de que a 
decisão a tomar por parte da administração tributária apenas poderia ser uma (de liquidar), o referido 
juízo de prognose póstuma  - que deverá anteceder a decisão de notificar ou não o contribuinte para 
o exercício do direito de audição  - implica, antes do mais, a anulação daquela liquidação sempre que 
exista a probabilidade, ainda que diminuta, de tal decisão ser outra (de não liquidar);

25º) Razão pela qual, nos termos acima expostos, improcede o recurso interposto pelo Ilustre 
Representante da Fazenda Pública e, consequentemente, a decisão recorrida deve manter -se;

26º) Por fim, caso venha a decidir -se que a administração tributária se encontrava dispensada de 
notificar o contribuinte para o exercício do direito de audição prévia por aquela decisão ser a única 
possível, o que apenas por dever de patrocínio se admite, sem conceder, sempre se dirá que, nesse 
caso, valem quanto à questão de fundo, para todos os efeitos legais, os argumentos aduzidos em sede 
de impugnação judicial, impondo -se ao Tribunal ad quem, por força do disposto no artigo 712º do 
CPC, aplicável por via do artigo 2º do CPPT, que ordene a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para 
fixação de um novo probatório.

III  - O MP emitiu o parecer que consta a fls. 322/323, no qual defende que o recurso não deve 
ser admitido, isto porque “Não se verificam, pois, os requisitos do recurso extraordinário de revista 
regulado no artigo 150º do CPTA.”

IV  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V  - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) No seguimento da ordem de serviço n.º 01200506730, de 14 -10 -2005, foi a impugnante sujeita 

a uma ação de inspeção pelos Serviços de Inspeção Tributária (IT) da Direção de Finanças de Lisboa, 
no âmbito de ação inspetiva de “Mútuos duvidosos” decorrente de aquisições de imóveis constantes 
de listagens de escrituras de compra e venda enviadas pelos Cartórios Notariais, tendo por objeto a 
situação tributária da impugnante, em sede de Imposto Municipal de Sisa, por aquisição de imóvel no 
ano de 2001, tendo sido, a final, elaborado o relatório de fls. 71 a 113 dos autos, cujo teor aqui se dá 
por inteiramente reproduzido;

B) A referida ação de inspeção reporta -se à aquisição que a impugnante fez, em 19 -12 -2001, à 
«Sociedade de construções Santiais Lda», da fração autónoma designada pela letra «C», que faz parte 
do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1523 da freguesia do Campo Grande, em Lisboa (cfr. 
relatório e anexo I, a fls. 71 a 80 dos autos, que se dão por integralmente reproduzidos);

C) Da escritura relativa ao contrato de compra e venda identificado em B) que antecede consta, 
como valor da aquisição, a quantia de 18.000.000$00 (€89.783,62) (cfr. fls. 76 a 80 dos autos, que se 
dão por integralmente reproduzidas);

D) Em 17 -12 -2001, conforme termo de declaração de Sisa com o n.º 851/8026 emitido pelo Ser-
viço de Finanças de Lisboa 8, a impugnante pagou a Sisa devida com referência à aquisição que viria 
a concretizar sobre o indicado valor de aquisição (18.000.000$00 x 10% = 1.800.000$00) (cfr. fls. 54 
dos autos, que se dão por integralmente reproduzida);

E) Em 19 -12 -2001, a impugnante celebrou com a sociedade comercial «Aleixo & Calisto  - So-
ciedade de Construção Ldª», um contrato de locação financeira imobiliária tendo por objeto a fração 
identificada em B) que antecede, pelo valor de aquisição de € 89,783,62 (cfr. fls.. 35 a 62 dos autos, 
que se dão por integralmente reproduzidas);

F) Em 9 -7 -2004, as partes contratantes acordaram rescindir antecipadamente o contrato identifi-
cado em E) que antecede (cfr. cópia da escritura de rescisão e compra e venda, a As. 56 a 60 dos autos, 
que se dão por integralmente reproduzidas);

G) Tendo, na mesma data e pelo mesmo instrumento, a impugnante vendido à sociedade comercial 
«Aleixo & Calisto  - Sociedade de Construção Ldª» a fração autónoma identificada na alínea B) que 
antecede, pelo preço de € 84.512,46 (cfr. cópia da escritura de rescisão e compra e venda, a fls. 56 a 
60 dos autos, que se dão por integralmente reproduzidas);

H) A «Sociedade de Construções Santiais Lda» emitiu uma declaração, através do seu sócio 
gerente, em que refere que o valor da venda da fração identificada na alínea B) que antecede foi de 
36.000.000$00 (€ 179.567,24) (cfr. fls. 114 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida);

I) E, conforme comunicação enviada aos serviços da Administração Fiscal, regularizou a sua 
situação perante esta, tendo, no tocante a essa regularização, levado em linha de conta a diferença de 
valores relativa à venda da fração em epígrafe à impugnante (36.000.000$00  - 18.000.000$00) (cfr 
fls. 81 e 82 dos autos, que se dão por integralmente reproduzidas);
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J) Por ofícios expedidos em 12 -7 -2005 e 2 -8 -2005, foram remetidas notificações à impugnante 
para comparência, ao abrigo do dever de colaboração, nos Serviços de Inspeção Tributária da Direção 
de Finanças de Lisboa, para efeitos de prestação de declarações e junção de elementos considerados 
relevantes no âmbito da ação inspetiva que se encontrava a decorrer, o que veio a suceder em 18 -8 -2005 
(cfr. notificações e termo de declarações, a fls. 83 a 87 dos autos, que se dão por integralmente repro-
duzidas);

K) Em 16 -1 -2006 foi liquidado adicionalmente à ora impugnante o Imposto Municipal de Sisa 
relativo à aquisição da fração identificada em B) que antecede, no montante de € 8.978,36, acrescido 
de juros compensatórios no valor de € 1.479,96, tributo que incidia na diferença entre os valores men-
cionados nas alíneas C) e H) do presente probatório, apurada pelos Serviços da Inspeção Tributária 
através da fiscalização levada a efeito à «Sociedade de Construções Santiais Ldª» (cfr. fls. 167 a 169 
do PAT apenso, que se dão por integralmente reproduzidas);

L) Na mesma data, a impugnante efetuou o pagamento da Sisa adicional e dos juros compensatórios, 
perfazendo o montante de € 10.725,32 (cfr. cópia do termo de declaração de Sisa n.º 3107/139/2006, 
a fls. 169 do PAT apenso, que se dá por integralmente reproduzido);

M) Em 25 -11 -2005, o Chefe de Equipa João Robalo Morais emitiu parecer que recaiu sobre o 
relatório final elaborado pelos Serviços de Inspeção Tributária do qual consta não ter o Sujeito Pas-
sivo sido ainda notificado para exercer o direito de audição prévia, nem levantado auto de notícia (cfr. 
relatório, a fls. 71 a 75 dos autos, que se dá por integralmente reproduzido);

N) Em 26 -1  -2006 a impugnante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 8 a emis-
são de certidão com a fundamentação legal da liquidação identificada na alínea J) que antecede, a 
qual viria a ser emitida em 3 -2 -2006 (cfr. fls. 68 e 70 a 114 dos autos, que se dão por integralmente 
reproduzidas);

O) A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Lisboa em 5 -5 -2006 (cfr. carimbo aposto na petição inicial, a fls. 4 dos autos).

VI - De acordo com a conclusão da alínea A) das alegações da recorrente Fazenda Pública, a questão 
que se pretende ver apreciada no presente recurso é a de “determinar se o ato final do procedimento 
administrativo tributário deve ou não ser anulado pelo tribunal quando a AT, no âmbito do processo 
judicial, mantém a posição de que, fosse qual fosse o exercício do direito de audição por parte do 
sujeito passivo, sempre a ato seria praticado com o mesmo sentido e conteúdo”.

Entende a recorrente que esta questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de 
utilidade jurídica com capacidade de expansão de controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular e daí resultará melhor aplicação do direito, dado tal questão ter capacidade de se repetir num 
número indeterminado de casos.

O MºPº, por sua vez, e conforme resulta do parecer acima citado, defende que a questão suscitada 
não é suscetível de constituir fundamento do recurso previsto no artº 150º do CPTA, uma vez que não 
estamos perante questão relevante do ponto de vista jurídico e social que justifique o seu conhecimento, 
sendo certo que também não está em causa a melhoria na aplicação do direito. Na verdade, a questão do 
princípio do aproveitamento do ato administrativo não pode qualificar -se como juridicamente melindrosa 
ou socialmente relevante e a recorrente não invoca doutrina ou jurisprudência que se tenha pronunciado 
em sentido diverso da decisão recorrida, gerando incerteza e instabilidade na resolução da questão.

Do mesmo entendimento comunga a recorrida que, resumidamente, invoca o seguinte:
A questão suscitada pela Ilustre Representante da Fazenda Pública não assume qualquer relevân-

cia jurídica ou social que revista importância fundamental, condição essencial para a admissibilidade 
do presente recurso de revista, sendo certo que também não se esclarece em que consiste a relevância 
jurídica ou social de importância fundamental, limitando -se a invocar a “(…) pertinência da questão 
jurídica (...)“e a sua “(…) utilidade jurídica (...) “.

Não está, por isso, cumprido o ónus de invocação e demonstração dos requisitos de recurso de 
revista que impende sobre o Recorrente.

Ainda que se admitisse que a invocação singela e em abstrato daqueles pressupostos legais lograria 
satisfazer o ónus que impende sobre o Recorrente no âmbito do recurso de revista, sempre se dirá, ainda 
assim, que inexiste qualquer utilidade ou pertinência jurídica que revista de importância fundamental, 
já que a questão sub judice não se trata de uma questão de complexidade técnico -jurídico que mereça 
recurso de revista, nem, muito menos, de uma questão em que existam dificuldades interpretativas que 
sustentem a sua admissão;

Acresce ainda que, no caso sub judice, sempre se concluiria pela inexistência de relevância jurídica 
ou social de importância fundamental atenta a circunstância de a questão já ter sido apreciada por duas 
instâncias em sentido favorável ao ora Recorrido, bem como de existir já jurisprudência abundante dos 
tribunais administrativos e fiscais sobre a questão, conforme tem sido determinado por esse Venerando 
Tribunal, de que são exemplos os acórdãos proferidos nos processos n.º 0869/04, em 23.09.2004, 
n.º 019/05, em 13.01.2005 e n.º 0891/04, em 23.09.2004;
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Inexiste qualquer capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular e que obrigue à admissibilidade do presente recurso de revista, já que este requisito, não es-
tando aliado a uma qualquer complexidade técnico -jurídica  - que é inexistente, como se demonstrou 
 - não pode servir, por si só, para sustentar o presente recurso de revista;

Por fim, não entrevê também o Recorrido qualquer relevância social de importância fundamental 
que legitime a admissão do presente recurso, uma vez que não se está perante uma questão com qualquer 
impacto na comunidade social.

Por sua vez, no que concerne ao requisito da necessidade de uma melhor aplicação do direito, 
também este não se encontra verificado, na medida em que, para tal, a melhor aplicação do direito 
deve ser claramente necessária, não se bastando com uma mera divergência de entendimento entre a 
administração tributária e o Tribunal a quo;

De igual modo, tratando -se de questão já abordada em duas instâncias, cuja decisão não é obje-
tivamente contrária à lei e que adere à jurisprudência e doutrina já emitidas sobre o tema, conclui -se 
que não é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, como bem se determinou nos 
acórdãos desse Venerando Tribunal proferidos nos processos n.º 722/05, em 29.06.2005, n.º 340/06, 
em 27.04.2006, n.º 1171/05, em 14.12.2005, n.º 1164/05, em 12.01.2006, n.º 66/06, em 02.02.2006, 
n.º 216/06, em 16.03.2006, n.º 339/06, em 27.04.2006 e n.º 349/06, em 27.04.2006;

Vejamos então se ocorrem ou não os pressupostos para a admissão do recurso.
VI.1. Dispõe o artº 150º do CPTA o seguinte:
“1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental 
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2  - A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3  - Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4  - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 

objeto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos 
do n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prof. Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito” 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
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tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

VI.2. Como acima se referiu, a recorrente pretende que neste recurso se decida “se o ato final do 
procedimento administrativo tributário deve ou não ser anulado pelo tribunal quando a AT, no âmbito 
do processo judicial, mantém a posição de que, fosse qual fosse o exercício do direito de audição por 
parte do sujeito passivo, sempre o ato seria praticado com o mesmo sentido e conteúdo”.

Trata -se de uma questão que depende de matéria factual e que cabe às instâncias apreciar. Poderá, 
eventualmente, ocorrer neste caso ou em outros em que a questão se coloque, erro de julgamento. Mas 
este tipo de recurso não se destina a corrigir eventuais erros de julgamento, só sendo admissível caso 
se verifiquem os requisitos acima enunciados.

E tal questão não se antevê de grande relevância jurídica ou social, nem a recorrente demonstra 
essa relevância, sendo certo que para tal não basta que a mesma se repita ou possa repetir.

Por outro lado, o que está em causa é a violação do direito de audição prévia e do aproveitamento 
do ato administrativo, sendo certo que sobre estas matérias não se suscitam particulares dúvidas inter-
pretativas e existe abundante jurisprudência e doutrina.

Pelo que ficou dito, entende -se não estarem verificados os requisitos legalmente exigidos para a 
admissão do recurso.

VII. Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1 do artº 150º 
do CPTA, acorda -se em não admitir o presente recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Citação do cônjuge. Co -executado. Formalidades legais.

Sumário:

 I — Não tendo a Reclamante, cônjuge do devedor que consta do título executivo, sido 
citada como responsável pelo pagamento de dívidas tributárias de outrem, único 
caso em que a lei impõe que o acto de citação contenha os elementos essenciais da 
liquidação, por forma a habilitar o citando a reclamar ou a impugnar a dívida nos 
mesmos termos do devedor principal (artigo 22.º, n.º 4 da LGT), mas chamada a 
pagar dívida tributária própria, por a administração tributária a ter considerado 
como co -responsável e co -devedora originária do imposto em cobrança face ao 
disposto no artigo 1691.º, alínea d) do Código Civil, o respectivo acto de citação 
está sujeito às formalidades que o artigo 190.º do CPPT prevê para o devedor que 
consta do título executivo.

 II — Tendo a citação sido acompanhada de cópia dos títulos executivos, em conformi-
dade com o disposto no artigo 190.º do CPPT, dos quais consta a proveniência das 
dívidas de IVA, o ano e períodos a que respeitam, os montantes liquidados a título 
de imposto e de juros, a afirmação sobre a realização da notificação do sujeito 
passivo «nos termos do artigo 27.º do Código do IVA» e a data em que terminou 
o prazo para pagamento voluntário, bem como de nota indicativa do prazo para 
oposição, para pagamento em prestações ou dação em pagamento, não se verifica 
a nulidade desse acto de citação.

 III — O mecanismo previsto no artigo 37.º do CPPT, destinado à comunicação de decisões 
em matéria tributária que não contenham a fundamentação legalmente exigível 
ou outros elementos essenciais, não é aplicável aos actos processuais como é o 
acto citação em processo de execução fiscal.
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Processo n.º 480/12 -30.
Recorrente: Ana Paula Tavanez Patrício Moutinho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. ANA PAULA TAVARES PATRÍCIO MOUTINHO, com os demais sinais dos autos, recorre 
da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que julgou improcedente a 
reclamação judicial que interpôs, ao abrigo do disposto no artigo 276.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, da decisão do Órgão de Execução Fiscal que indeferiu a arguição da nulidade 
da sua citação no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2186 -02/100173.6 e apensos instaurado 
contra o seu cônjuge, Artur Manuel Ramos Moutinho, por dívidas de IVA e outras, no montante de 
€ 41.682,93.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A recorrente, cônjuge do executado, não é o sujeito passivo originário (nem é desde o início, 

o executado).
2. Na sequência da sua citação, requereu ao Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Moita 

a passagem de certidão nos termos da parte final do n.º 1 do artigo 37.º do CPPT, que lhe foi recusada, 
em clara violação aos princípios da boa fé, da legalidade, da justiça, da imparcialidade e do respeito 
pelas garantias dos contribuintes.

3. Pelas cópias das certidões de dívida que lhe foram remetidas, não é possível identificar, quanto 
ao IVA, a sua origem ou proveniência e fundamento das liquidações, bem como os valores sobre os 
quais foi calculado o seu montante, nem se aquelas liquidações são adicionais, ou se são oficiosas, ou 
se foram emitidas com base nos elementos declarados pelo sujeito passivo, o executado, ou ainda feitas 
com base em correcções técnicas efectuadas pela Administração Tributária ou devido à aplicação de 
métodos indiciários.

4. Conforme CPPT, II volume, anotado e comentado do Dr. Jorge Lopes de Sousa, “No que 
concerne à natureza e proveniência das dívidas, o que é relevante é que o título executivo forneça ao 
executado informação suficiente para saber com segurança que dívida ou dívidas nele se referem, de 
forma a estarem assegurados eficazmente os seus direitos de defesa”.

5. Pelo ofício de citação, não é possível identificar se as liquidações foram, e se o foram, vali-
damente notificadas ao contribuinte  - o executado Artur Manuel Ramos Moutinho  - nomeadamente, 
em que data e como foi o executado notificado das liquidações, e quem assinou os registos postais, e, 
caso tenham sido devolvidas aquelas notificações, quando foram e como efectuadas as notificações 
ao executado daquelas liquidações, nos termos dos nºs 5 e 6 do artigo 39º do CPPT, e quem assinou 
os registos postais.

6. Nos termos do artigo 45.º da LGT o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não 
for validamente notificada ao contribuinte, e a falta de uma notificação válida deve ser arguida em 
sede de oposição.

7. A falta dos elementos acima referidos, que possibilitam a defesa da recorrente (só agora execu-
tada) foram omitidos, e mais grave, depois de pedidos, foram recusados pelo Exmo. Senhor Chefe do 
Serviço de Finanças de Moita (o qual referiu, no seu despacho, que, “(…) a situação não se enquadra 
na disposição legal ao abrigo da qual fez o pedido, pelo que indefiro, além de que a citação foi acom-
panhada de todos os documentos legalmente previstos.”), em clara violação aos princípios basilares 
do nosso Direito, e com manifesto prejuízo da defesa da recorrente.

8. O fim da citação, como se encontra determinado na lei, encontra -se expressamente comprome-
tido com esta actuação da Administração Tributária ao não facultar os elementos de que dispõe quando 
cita a recorrente, e mais grave, ao recusar a sua entrega quando a recorrente os directa e explicitamente 
requereu.

9. A Meritíssima Juiz a quo entende e bem, na douta sentença, que as dívidas não decorrem da 
actividade da recorrente: “(...) Efectivamente, estamos perante dívidas constituídas no âmbito do de-
senvolvimento da actividade comercial do executado marido (...)”.

10. Faltam no oficio de citação, os elementos que propiciam a defesa da recorrente, e os quais se 
encontram facilmente ao dispor do órgão de execução fiscal.

11. Prevê o n.º 4 do artigo 198.º do CPC, que: “A arguição (da nulidade da citação) só é atendida 
se a falta cometida puder prejudicar a defesa do citado”, o que se acontece claramente no caso em 
apreço, e conforme dispõe o artigo 198.º do CPC, todas as omissões que prejudiquem o direito de defesa 
do citado configuram nulidade de citação.

12. Contrariamente ao referido na douta sentença, a citação da recorrente é nula, pois foram vio-
lados procedimentos e formalidades legais, com atropelo evidente dos seus direitos e garantias.
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13. A recorrente expressamente invocou o motivo pelo qual se encontra prejudicada a sua defesa, 
pois não tem conhecimento de factos que lhe podem permitir invocar a alínea e) do n.º 1 do artigo 204º 
do CPPT e até a própria alínea i) da mesma norma legal.

14. Neste sentido, refere o Dr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT II volume, pág. 110, “O que é 
relevante, para a ocorrência da nulidade prevista na alínea a) do nº. 1 deste artigo (165º do CPPT) é 
a mera possibilidade de prejuízo para a defesa do executado e não a demonstração da existência de 
efectivo prejuízo.”

15. A nulidade deverá ser atendida, pois a falta cometida pelo órgão de execução fiscal prejudica 
a defesa da citada, ora recorrente, nos termos do nº. 4 do artigo 198º. do CPC.

16. No sentido acima exposto, refere o Prof. José Lebre de Freitas, in CPC anotado, Volume 1º, 
pág.341, em anotação ao artigo 198º. do CPC, que: “A exigência de que a falta seja susceptível de 
prejudicar a defesa do citado, que se mantém, constitui a garantia de o regime instituído ser utilizado 
para realizar o seu escopo (evitar a restrição ou supressão do direito de defesa) (...)”.

17. A citação em apreço, ao contrário do entendimento manifestado na douta sentença, não foi 
efectuada com respeito pelas normas legais.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto 

parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso – fls. 107 e 108.
1.4. Colhidos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Em 27/02/2002 foi autuado o processo de execução fiscal n.º 218602/100173.6 que corre termos 

no Serviço de Finanças da Moita contra o executado Artur Manuel Ramos Moutinho para cobrança 
de dívidas relativas a IVA do exercício de 1996, no montante de € 3450,16 e acrescido (cfr. fls. 2 do 
processo de execução);

2. Ao processo identificado no ponto anterior foram apensos os processos de execução fis-
cal nºs 2186200301002112, 2186200201010921, 2186200301010930, 2186200301502875, 
2186200301525417, 2186200301525778, 2186200301533258, 2186200401000489, 2186200401002899, 
2186200401018175, 2186200401035258 e 2186200501011359, ficando a dívida a valer por € 33.614,07 
e acrescido (cfr. doc. a fls. 5 do processo executivo);

3. Em 20/12/2006 foi penhorada a fracção autónoma designada pela letra “E” do prédio urbano 
sito na Rua dos Espanhóis, n.º 4 na Moita (cfr. doc. a fls. 86 do proc. executivo);

4. Em 14/02/2008 transitou em julgado a sentença homologatória de partilha no âmbito do pro-
cesso de Partilha de bens em Casos Especiais com o n.º 14000/04.2 TBMTA em que era requerente 
Ana Paula Tavanez Patrício Moutinho e requerido Artur Manuel Ramos Moutinho (cfr. doc. a fls. 106 
a 110 do processo executivo);

5. Em 01/06/2011 foi a Reclamante notificada, na qualidade de cônjuge do executado (ao tempo) 
e co -executada, para proceder ao pagamento da dívida no prazo de 30 dias, findo o qual se procederia 
à marcação da venda do imóvel penhorado (cfr. doc. a fls. 118 a 120 do processo executivo);

6. Em 21/06/2011, a Reclamante solicitou que lhe fosse emitida certidão que contivesse a indica-
ção da natureza da dívida em causa bem como os meios de reacção ao seu dispor (cfr. doc. a fls. 121 
dos autos);

7. Em 01/07/2011, a reclamante vem arguir a nulidade de citação (cfr. doc. a fls. 125 e segs. do 
processo executivo);

8. Por despacho de 07/07/2011 foi ordenada a citação da ora Reclamante (cfr. doc. a fls. 146 do 
processo executivo);

9. Em 11/08/2011 foi a Reclamante citada no âmbito do processo executivo identificado em 1 e 
2 (cfr. doc. a fls. 150 do processo executivo);

10. Do ofício identificado no ponto anterior consta a identificação do processo executivo, o seu 
montante, o prazo para accionar os meios de defesa, requerer o pagamento a prestações ou dação em 
pagamento, a qualidade em que é citada e ainda a menção de que são juntas os títulos executivos (cfr. 
doc. a fls. 150 do processo executivo);

11. Em 04/10/2011 veio a Reclamante solicitar que fosse passada certidão da qual constassem 
os elementos essenciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, pois da citação não se 
consegue retirar a origem do IVA e a fundamentação das liquidações, nomeadamente se são liquida-
ções adicionais ou não, juntando cópia das certidões de dívida (cfr. doc. a fls. 153 a 162 do processo 
executivo);

12. Em 04/10/2011 veio a Reclamante arguir a nulidade da citação (cfr. doc. a fls. 163 a 175 do 
processo executivo);

13. Por despacho de 24/10/2011 foi indeferido o requerimento identificado no ponto anterior (cfr. 
doc. a fls. 191 verso do processo executivo);

14. A reclamante foi notificada em 31/10/2011 (cfr. doc. a fls. 194 do processo executivo);
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15. A presente petição inicial foi remetida ao Serviço de Finanças da Moita em 10/10/2011 (cfr. 
doc. a fls. 56 dos autos).

3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou improcedente a reclamação 
deduzida pela ora Recorrente contra a decisão do Órgão de Execução Fiscal que indeferiu a arguição 
de nulidade da sua citação, proferida no âmbito do processo de execução fiscal instaurado contra o 
devedor que consta do título executivo, Artur Manuel Ramos Moutinho, seu cônjuge, por dívidas de 
IVA e outras, no montante de € 41.682,93.

A questão colocada à apreciação deste Supremo Tribunal é a de saber se a sentença padece de erro 
de julgamento em matéria de direito por não ter considerado que a citação da Reclamante enferma de 
nulidade por falta de indicação dos elementos essenciais da liquidação e respectiva fundamentação, 
não assegurando, por isso, eficazmente os seus direitos de defesa.

Vejamos.
Não vem posto em causa que em 11/08/2011 a Reclamante foi citada para a execução fiscal nos 

termos que constam do documento junto a fls. 150 do processo executivo [cfr. ponto 9.º do probató-
rio], aí constando, para além da identificação do processo, natureza do imposto e montante da quantia 
exequenda, que «... fica V. Ex.ª, por este meio citada, para na qualidade de cônjuge, e co -executada 
no período a que respeita a dívida, face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 1691.º do Código 
Civil, para efectuar o pagamento da dívida e do acrescido no prazo de trinta dias, podendo no mesmo 
prazo requerer o pagamento em prestações nos termos do artigo 196.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) e ou a dação em pagamento nos termos do artigo 201.º do mesmo código, 
ou ainda deduzir oposição judicial, com base nos fundamentos prescritos no artigo 204.º também do 
mesmo código, bem como para efeitos do n.º 1 do artigo 239.º ainda do mesmo código. (...)».

Isto é, o acto de chamamento da Reclamante para a execução fiscal foi realizado no pressuposto de 
que as dívidas eram da responsabilidade de ambos os cônjuges, por terem sido contraídas no exercício 
do comércio, constituindo dívidas comunicáveis à luz da norma contida na alínea d) do artigo 1691.º 
do Código Civil.

A Reclamante arguiu a nulidade desse acto de citação, invocando que ele não continha os elementos 
essenciais das liquidações de IVA que geraram a dívida exequenda, não sendo possível identificar a 
proveniência e fundamento dessas liquidações – se são adicionais ou oficiosas, se foram emitida com 
base nos elementos declarados pelo sujeito passivo ou com base em correcções técnicas ou aplicação 
de métodos indirectos – nem permitiam saber quando foram e como foram notificadas essas liquidações 
ao executado, o que impede a Reclamante de exercer devidamente os seus direitos de defesa.

Na sentença julgou -se que não se verificava a arguida nulidade, por estarem em causa dívidas 
contraídas no âmbito de actividade comercial do cônjuge marido, que responsabilizam ambos os côn-
juges em conformidade com o disposto no invocado art.º 1691.º do C.Civil, pelo que o acto da citação 
da Reclamante, como co -executada, apenas tinha de ser acompanhada, como foi, de cópia dos títulos 
executivos, em conformidade com o disposto no art.º 190.º do CPPT.

A Reclamante, ora Recorrente, insiste, porém, que não sendo o sujeito passivo originário, não 
lhe é possível identificar a proveniência e fundamento das liquidações de IVA através das cópias das 
certidões de dívida que acompanharam o ofício de citação, e porque lhe foi recusado o pedido de in-
formação que formulou nos termos do n.º 1 do artigo 37.º do CPPT, a sua citação padece de nulidade 
por omitir elementos que possibilitam a sua defesa.

Contudo, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
Desde logo, porque a Reclamante não foi citada como responsável pelo pagamento de dívidas 

tributárias de outrem, único caso em que a lei impõe que o acto de citação contenha os elementos es-
senciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação, por forma a habilitar o citando a reclamar 
ou a impugnar a dívida nos mesmos termos do devedor principal – cfr. artigo 22.º n.º 4 da LGT. (1)

Ao invés, foi chamada a pagar dívida tributária própria, por a administração tributária a ter consi-
derado como co -responsável e co -devedora do imposto em cobrança, face ao disposto no art.º 1691.º, 
alínea d), do C.Civil, passando a deter a qualidade de co -executada com a citação.

Tal acto de citação, como co -devedora originária, está sujeita às formalidades previstas no ar-
tigo 190.º do CPPT para o devedor que consta do título executivo, segundo o qual «1 - A citação deve 
conter os elementos previstos nas alíneas a), c), d) e e) do n.º 1 do artigo 163.º do presente Código ou, 
em alternativa, ser acompanhada de cópia do título executivo.», «2 - A citação é sempre acompanhada 
da nota indicativa do prazo para oposição, para pagamento em prestações ou dação em pagamento, 
nos termos do presente título»; formalidades que se deram por verificadas na sentença recorrida e não 
são questionadas em sede de recurso.

Assim sendo, e visto que a lei somente exige, para a citação dos devedores originários, que ela 
contenha ou compreenda aquelas formalidades legais, sem necessidade de comunicação dos elemen-
tos essenciais do acto de liquidação do tributo que gerou a quantia exequenda, não terá sido cometida 
nenhuma irregularidade ou nulidade processual na realização do acto de citação da ora Recorrente.
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De todo o modo, nos títulos executivos consta a proveniência das dívidas de IVA, o ano e períodos 
a que respeitam, os montantes liquidados a título de imposto e a título de juros, bem como a afirmação 
sobre a realização da notificação do sujeito passivo «nos termos do artigo 27.º do Código do IVA» e a 
data em que terminou o prazo para pagamento voluntário, fornecendo todas as informações que a lei 
exige para a validade do acto de citação do devedor originário, ficando, assim, a Reclamante habilitada 
a exercer, sem restrições, o seu direito de defesa, como efectivamente exerceu, já que deduziu oposição 
a essa execução (cfr. documento junto a fls. 112 e segs. deste autos).

Uma nota final para referir que o mecanismo previsto no artigo 37.º do CPPT, destinado às comu-
nicações de decisões em matéria tributária que não contenham a fundamentação legalmente exigível 
ou outros elementos essenciais, não é aplicável aos actos de natureza judicial como é o acto citação 
em processo de execução fiscal.

Como a presente Relatora teve já oportunidade de explicar no acórdão proferido neste Supremo 
Tribunal em 12/05/2010, no processo n.º 0493/10, o artigo 37.º destina -se apenas aos casos em que 
a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de reacção contra 
a sua validade/existência, não se destinando a suprir eventuais deficiências de comunicação de outro 
tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, cujas 
regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo Civil (ar-
tigos 193.º e seguintes) (2).

Deste modo, ainda que a citação padecesse de alguma irregularidade, o mecanismo previsto no 
artigo 37.º do CPPT nunca constituiria o meio adequado para obter o aperfeiçoamento ou a renovação 
desse acto.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro.

(1) O que se compreende, na medida em que as pessoas subsidiariamente responsáveis por dívidas de outrem também 
podem impugnar (graciosa e contenciosamente) o acto tributário de liquidação de imposto gerador das dívidas exequendas, 
contando -se o prazo para o efeito a partir da data da citação (art.º 102.º, n.º 1, alínea c), do CPPT), razão por que lhes deve 
ser comunicado, no acto da citação, todos os elementos necessários que os habilitem a controlar a legalidade da liquidação, 
aceitando -a ou impugnando -a.

(2) No mesmo sentido vieram a ser proferidos os acórdãos deste Supremo Tribunal de 21.09.2011, no proc. n.º 780/11, 
de 19.01.2011, no proc. n.º 1034/11, de 13.10.2010, e de 30/045/2012, no proc. n.º 503/12. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Erro na forma de processo. Pedido. Convolação.

Sumário:

 I — O erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio processual ao pe-
dido que se pretende fazer valer, sendo que no caso de ser deduzido mais do que 
um pedido e a algum deles se mostrar adequada a forma processual escolhida, 
não há lugar a convolação.

 II — Em abstracto, a alegação de que não é possível a instauração de execução fiscal 
após a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido de 
oposição à execução fiscal, subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Processo n.º 481/12 -30.
Recorrente: Massa Insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A massa insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e Maria Helena Ferreira dos Santos, 

representada pela Administradora de insolvência, recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu, absolveu da instância a Fazenda Pública, na oposição que aquela 
deduziu contra a execução fiscal n.º 2704200901008161 do Serviço de Finanças de Tondela contra ela 
instaurada para cobrança de dívidas de IVA relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, no montante 
de global de 4.927,97 Euros.

1.2. A recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do teor seguinte:
1. A oposição judicial está prevista nos arts. 203º, 204º e sgts. do CPPT e o art. 204º prevê taxativa-

mente os fundamentes que poderão lastrar uma oposição judicial num P.E.F. (processo de execução fiscal).
2. A alínea b) do referido art. 204º menciona expressamente a ilegitimidade do executado como 

possibilidade da alegação em sede de oposição judicial.
3. A suscitada nulidade da citação, alegada pela recorrente está directa e intrinsecamente rela-

cionada com o facto desta não se considerar devedora na presente execução  - isto é que, nela, é parte 
ilegítima e que este PEF não poderá prosseguir contra si.

4. Tratar -se -á, antes de mais, de um caso, não só de “simples” ilegitimidade processual como, 
antes, de um caso de ilegitimidade substantiva (embora, admite -se, esta qualificação ou enquadramento 
jurídico possa sofrer “outras discussões”).

5. Sendo ainda certo que os restantes fundamentos desta concreta oposição, tal como a própria 
sentença recorrida deixa antever, estão enquadrados na previsão do art. 204º do CPPT.

6. Por outro lado, e ainda que assim não se entenda, o que não se concede e avança por mera de 
patrocínio, sempre a alínea i) do art. 204º estabelece que podem ainda servir de fundamento à oposição 
quaisquer outras ilegalidades não prevista nas alíneas anteriores, desde que não interfira em matéria 
de exclusiva competência da entidade que houver extraído o título  - sendo manifestamente este o caso 
dos autos, uma vez que não se trata de um acto da exclusiva competência da entidade administrativa.

7. Apesar da citação para a execução não poder ser considerado um acto exclusiva e materialmente 
administrativo, no limite, a admitir -se assim qualificado, a não exclusividade dessa competência advirá 
ainda do facto de existir tutela jurisdicional, em sede de reclamação para o TAF sobre as decisões que 
pudessem ser tomadas sobre essa matéria pelo Sr. Chefe do SEF competente (e não, apenas, o recurso 
hierárquico ou gracioso).

8. Caso assim não se entenda, a verdade é que a recorrente suscitou expressamente várias ques-
tões, concretizadas nos vários pedidos que formulou na p.i. de oposição e, sobre esses pedidos, não 
estabeleceu nenhuma ordem de hierarquia ou subsidiariedade.

9. A ser assim, e continuando a ressalvar o muito respeito devido, dever -se -ia considerar sem 
efeito o pedido que fosse considerado estar em contradição com a forma de processo, por aplicação do 
art. 193º n.º 4 do CPCivil, devendo prosseguir os autos para apreciação dos pedidos que se considerasse 
já observarem a adequação formal necessária ao estatuído pelo CPPT.

10. Ao invés, ao decidir da forma que vai recorrida, o tribunal “a quo” gera a perigosíssima even-
tualidade de cercear o direito da recorrente apresentar a sua petição de oposição em tempo útil, isto é, 
nos 30 dias previstos para o efeito, no art. 203º do CPPT.

11. Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio admite a recorrente a aplicação do regime 
previsto no art. 279º n.º 1 do CP Civil; através da suspensão destes autos de oposição até à decisão 
transitada em julgado daquela referida arguição de nulidade da citação  - o que, nesta medida, e caso 
faleça toda a anterior alegação recursiva, requer expressamente seja aplicado ao caso dos autos.

12. Esta solução teria, pelo menos, a virtude de não coarctar à oponente, ora recorrente, o direito 
de debater judicialmente as matérias que depositou na sua peça processual.

13. Entende a recorrente que a douta decisão recorrida violou os arts. 203º e 204º do CPPT, o 
art. 103º da LGT, bem como, pela não previsão da possibilidade da sua aplicação, os arts. 193º n.º 4 e 
279º n.º 1 do CPC, isto é, ao não ter sofrido a aplicação merecida e possível, nos presentes autos.

14. Devendo ser revogada a douta sentença recorrida, sendo substituída por decisão que ordene 
o prosseguimento da oposição para conhecimento de todas as questões aí suscitadas;

15. Ou, e caso assim não se entenda, que ordene a suspensão da presente execução até à decisão 
definitiva e transitada sobre a suscitada arguição de nulidade da citação da executada – assim se en-
tenda, de acordo com a douta sentença recorrida que deverá ser matéria a conhecer pelo Sr. Chefe do 
SF de Tondela.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Ministério Público junto do STA emitiu Parecer nos termos seguintes:
«1.Matéria controvertida:
 - se nos autos de oposição podia ter sido determinada a absolvição da instância por se ter convolado 

a oposição que tinha sido apresentada pela massa insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e Maria 
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Helena Ferreira dos Santos em requerimento de arguição de nulidade, sem que se tivessem conhecido dos 
fundamentos da oposição que também tinham sido invocados e a que alude o art. 204º do C.P.P.T..

Defende -se, resumidamente, nas conclusões de recurso apresentadas que:
 - com a sentença recorrida que assim decidiu ocorreu a violação dos arts. 203º e 204º do C.P.P.T., 

e do art. 103º da L.G.T.;
 - é de adoptar como solução alternativa a suspensão da execução até decisão definitiva e transitada 

sobre a dita arguição de nulidade, em conformidade com o previsto nos arts. 193º n.º 4 e 279º n.º l do C.P.C..
2. Posição que se defende:
A. Fundamentação:
A absolvição da instância resulta como solução a adoptar em face do previsto no art. 483º n.º 2 

do C.P.C..
A sentença recorrida parte da observação de que a dívida em execução é posterior à declaração de 

insolvência dos originários obrigados tributários, a qual ocorreu em 2005, sendo os factos tributários 
em execução posteriores.

Apesar de terem sido invocados vários fundamentos de oposição, quer o de ilegitimidade da massa 
falida, quer o da inexigibilidade perante esta, conforme pedido subsidiário expressamente efectuado, os 
mesmos decorrem todos da nulidade da citação, tal como a mesma alegadamente foi efectuada, e que 
levou a conhecer da mesma oficiosamente, nos termos dos arts. 199º e 202º do C.P.C..

A tomar uma decisão a reconhecer a nulidade do pedido efectuado e convolar o requerido em 
arguição de nulidade da citação pode ver -se o acórdão do S.T.A, de 5 -5 -2010, proferido no proc. 
n.º 125/2010.

A solução adoptada é a que resulta ainda mais adequada em face do caso paralelo existente no 
art. 193º n.º 4 do C.P.C., em que se prevê a ineptidão no caso de haver pedidos substancialmente incom-
patíveis, em que um fique sem efeito  - assim, Jorge Sousa em C.P.P.T. anotado e comentado, 2011, III, p. 
146, defendendo ser essa a solução que se impõe ainda que inexistindo uma incompatibilidade desse tipo.

Acresce que no presente caso, a F.P. exerceu já o contraditório, tendo apresentado contestação, 
pelo que não é possível o indeferimento liminar.

B. Decisão:
É de manter a sentença recorrida que determinou a absolvição da instância e que convolou a opo-

sição em requerimento a apreciar autonomamente, nos termos do disposto nos arts. 483º n.º 2 do C.P.C., 
97º n.º 2 da L.G.T. e 98º n.º 4 do C.P.P.T., e ainda por analogia com o previsto no art. 193º n.º 4 do C.P.C..

O recurso parece, pois, ser de improceder.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
2. Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face ao sentido 

dessa mesma decisão.
Com efeito, julgando verificado o erro na forma de processo, a sentença absolveu a Fazenda Pública 

da instância e determinou a convolação da petição inicial em requerimento de arguição de nulidades a 
apreciar no âmbito do processo de execução fiscal, ordenando, consequentemente, também a remessa 
dos autos à execução fiscal para aí ser apreciado o referido requerimento.

E para tanto argumenta -se, em síntese, na sentença, que sendo o pedido de nulidade da citação “o 
pedido principal”, o mesmo não constitui fundamento de oposição à execução fiscal, pois “o que está 
em causa é a prática pelo Órgão de Execução Fiscal de um acto a que a executada imputa nulidade”, 
pelo que o requerimento para apreciar a alegada nulidade da citação deve ser dirigida ao Órgão de 
Execução Fiscal.

E nesta sequência, o Mmº Juiz “a quo” procedeu à referida convolação, depois de mencionar não 
haver qualquer obstáculo quanto à tempestividade, uma vez que a nulidade foi arguida dentro do prazo 
da oposição à execução fiscal, como exigido pelo art. 198º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC).

3. A recorrente não se conforma com tal decisão, sustentando, em síntese, no presente recurso, 
que alegou fundamento válido de oposição à execução fiscal.

Assim, em face das conclusões (que delimitam o objecto e âmbito do recurso  - cfr. os arts. 684º, 
n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT), a questão a apreciar e decidir é apenas a de 
saber se a decisão recorrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância com 
fundamento em erro na forma do processo e, em consequência, ordenou que o processo prosseguisse 
sob a forma de requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal.

Vejamos.
4.1. Trata -se, no caso, de uma oposição deduzida pela massa insolvente de Jorge Rodrigues dos 

Santos e Maria Helena Ferreira dos Santos, representada pela administradora de insolvência, contra a 
execução fiscal n.º 2704200901008161 do Serviço de Finanças de Tondela, que contra ela foi instau-
rada para cobrança de dívidas de IVA relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, no montante de 
global de 4.927,97 Euros.
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Nessa oposição e invocando os fundamentos das als. a), b), d), e), g) e i) e segts. do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT, a oponente alegou, em resumo, o seguinte:

A citação efectivamente efectuada no âmbito destes autos não poderá produzir quaisquer efeitos, 
ocorrendo a respectiva nulidade:

 - Porquanto «o destinatário da notificação deverá ser a “Massa Insolvente”» e não a “adminis-
tradora da insolvência”;

 - Porque há omissão de notificação para o exercício «do direito de audiência prévia quanto ao 
objecto da execução»;

 - Porque a certidão de dívida que acompanhava a citação não contém «a informação completa 
sobre a origem dos montantes executados e a forma como foram calculados»;

 - Porque, subsidiariamente, não podia ter sido instaurada a execução fiscal após declaração de 
insolvência da sociedade originária devedora, sendo que a Fazenda Pública deveria ter reclamado os 
seus créditos no processo de insolvência;

 - Não é exigível qualquer imposto pela insolvente e muito menos pela ora oponente;
 - Também não poderão “ser exigíveis eventuais coimas, custas processuais e/ou juros pela falta 

de entrega desse mesmo imposto e todas as quantias que derivem dessa quantia “raiz”;
E, a final, a oponente formulou o pedido nos seguintes termos:
«Termos em que, e nos melhores de direito, deverá a presente petição de oposição ser recebida, 

ser declarada procedente e em consequência:
1º. Declarar nula a citações [sic] da oponente, devendo ordenar -se a anulação de todo o proces-

sado posterior e uma vez que o art. 41º n.º 3 do CPPT não poderá aqui ter lugar atenta a factualidade 
alegada;

2º. Declarar nula e de nenhum efeito a certidão/liquidação de dívida, títulos executivos que sejam 
o fundamento dos presentes autos de execução e consequentemente nula também a citação da executada 
ora oponente;

3º. Declarar inexigível a quantia exequenda peticionada nos presentes autos, absolvendo -se a 
oponente do pedido executivo».

4.2. Como acima se disse, a discordância da recorrente com o julgado recorrido resume -se, no 
essencial, à alegação de que invocou fundamento válido de oposição à execução fiscal. Pelo que, em 
face das conclusões do recurso, a questão a apreciar e decidir se reconduz à de saber se a decisão re-
corrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância com fundamento em 
erro na forma do processo e, em consequência, ordenou que o processo prosseguisse sob a forma de 
requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal.

Na verdade, a decisão recorrida julgou verificada a nulidade por erro na forma do processo e orde-
nou a prossecução do processo como requerimento endereçado à execução fiscal, mas também absolveu 
a Fazenda Pública da instância (embora, como bem salienta Jorge Lopes de Sousa, a consequência do 
erro na forma do processo, de acordo com o disposto no art. 198º, nºs. 1 e 2, do CPC, seja, tão -só, a 
anulação dos actos que não possam ser aproveitados e a prática dos que forem estritamente necessá-
rios para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei, em obediência 
ao princípio da economia processual, só não sendo possível o aproveitamento dos actos já praticados 
quando deles resulte diminuição das garantias do réu).

E o erro na forma do processo ocorre, de acordo com a sentença recorrida, dado que, tendo pre-
sente que o pedido de nulidade de citação é o pedido principal, facilmente se verifica que o objecto dos 
presentes autos não encontra enquadramento nas previsões do art. 204º do CPPT; ou seja, aferiu -se da 
nulidade decorrente do erro na forma do processo, não em face dos pedidos formulados na petição inicial, 
mas em face daquele que se considerou ser o único fundamento invocado na petição inicial: a “nulidade 
da citação”. Assim, e considerando também que essa nulidade deve ser arguida mediante requerimento 
dirigido ao Órgão de Execução Fiscal, ponderou -se a possibilidade de convolar a petição inicial para a 
forma processual adequada, tendo -se concluído afirmativamente, tanto mais que a nulidade foi arguida 
dentro do prazo da oposição à execução fiscal, como exigido pelo art. 198º, n.º 2, do CPC.

Ora, assim recortada a questão, verifica -se que é idêntica à que foi apreciada por este Supremo 
Tribunal, nos acórdãos de 29/2/2012, proc. 01161/11 e de 6/6/12, rec. n.º 124/12, de que o ora relator 
foi adjunto. E não havendo razões para alterar a jurisprudência ali fixada, vamos, por isso, com a devida 
vénia, transcrever os mencionados arestos, ainda que com as devidas adaptações.

Escreve -se, a este propósito, no citado Acórdão:
“Antes do mais, impõe -se recordar aqui a noção de erro na forma do processo e o critério operativo 

por que se afere o mesmo.
O erro na forma do processo é uma nulidade que consiste na utilização de meio processual im-

próprio. Como é sabido, a verificação do erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio 
processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada 
pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma pro-
cessual ocorre o erro na forma do processo (() Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil 
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Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3ª edição  - reimpressão, págs. 288/289. No mesmo sentido, 
RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3ª edição, 1999, pág. 262, e 
ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100º, pág. 378).

Salvo o devido respeito, no despacho impugnado não se distinguiram em termos inequívocos 
duas situações que não se confundem: uma realidade é a falta de alegação de fundamento válido de 
oposição à execução fiscal, que conduziria sem mais à rejeição liminar nos termos do disposto no 
art. 209º, n.º 1, alínea b), do CPPT, como bem salientou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de nova petição inicial ao abrigo do disposto 
nos arts. 234º -A e 476º, do CPC; realidade diferente é o erro na forma do processo, que constitui uma 
nulidade de conhecimento oficioso, mas que impõe a convolação do processo para forma adequada 
(cfr. art. 98º, n.º 4, do CPPT, e art. 97º, n.º 3, da LGT), com anulação apenas dos actos que não possam 
aproveitar -se para a forma processual adequada sem diminuição das garantias de defesa (cfr. art. 199º, 
nºs. 1 e 2, do CPC), sendo que, se não for possível a sanação da nulidade, o erro na forma do processo 
determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase 
liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição do réu da instância (cf. arts. 288º, n.º 1, 
alínea b), 493º, nºs. 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).

Ora, no despacho recorrido, após se referir que não fora invocado fundamento válido de oposição 
e considerando -se que fora invocada exclusivamente a nulidade da citação, entendeu -se verificado o 
erro na forma do processo, pelo que se passou a ponderar a possibilidade de convolação do processo 
para a forma adequada, que se entendeu ser o requerimento dirigido à própria execução fiscal, tendo -se 
concluído pela afirmativa.

Acontece, porém, que toda a argumentação aduzida no despacho liminar» (no presente caso, na 
sentença recorrida) «em ordem a considerar que se verificava o erro na forma do processo se alheou 
dos pedidos formulados na petição inicial, centrando -se exclusivamente na única causa de pedir que 
considerou ter sido invocada, qual seja a da nulidade da citação. Não se atentou, designadamente, que 
o pedido que foi formulado na petição inicial em terceiro lugar, que se deve «[d]eclarar inexigível a 
quantia exequenda peticionada nos presentes autos, absolvendo -se a oponente do pedido executivo» 
(cfr. 4.1.), é um pedido típico da oposição à execução fiscal.

Para este pedido, a forma processual escolhida pela Executada é, inequivocamente, a ajustada 
(…) o que nos obriga a reequacionar a questão do erro na forma do processo, tendo presente que os 
dois outros pedidos formulados na petição inicial, que, afinal, não são senão um – de declaração da 
nulidade da citação – não são pedidos a que a forma processual escolhida – a oposição à execução 
fiscal – se adeque.

Ora, ensina JORGE LOPES DE SOUSA, sob a epígrafe «Erro parcial na forma de processo»:
«Nos casos em que tenha sido efectuada cumulação de pedidos e a forma do processo seja adequada 

à apreciação apenas de um deles, não poderá haver correcção da forma de processo quanto aos processos 
para os quais a forma de processo é inadequada, pois o processo tem de seguir a forma escolhida pelo 
interessado relativamente à apreciação do pedido para que essa forma de processo é adequada.

Nestes casos, a solução que se extrai do tratamento dado a uma questão paralela no n.º 4 do 
art. 193º do CPC, é a de considerar sem efeito o pedido ou pedidos para o qual o processo não é ade-
quado, seguindo o processo apenas para apreciação do pedido que deva ser apreciado em processo do 
tipo escolhido pelo interessado.

Essa consequência é uma aplicação da regra do art. 199º do CPC, segunda a qual, no caso de 
erro na forma de processo, é nulo todo o processado que não puder aproveitar -se para a tramitação 
de acordo com a forma estabelecida na lei. Nesses casos de erro parcial da forma de processo, como 
este tem de prosseguir para apreciação do pedido para que é adequado, a consequência relativamente 
ao outro pedido será a de nulidade parcial do processo, na parte a ele respeitante, o que se reconduz 
a que o processo prossiga como se esse pedido não tivesse sido efectuado» (() (Ob. cit., volume II, 
anotação 10 e) ao art. 98º, págs. 92/93).

Verificado que está que um dos pedidos formulados na petição inicial é adequado à forma pro-
cessual escolhida e em face do que acima deixámos dito, somos conduzidos à conclusão de que deve o 
processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais pedidos, 
devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Admitimos, no entanto, que, caso não houvesse na petição inicial alegação capaz de constituir 
fundamento válido de oposição à execução fiscal, não faria sentido fazer prosseguir o processo para 
apreciar esse pedido. Dito de outro modo, de nada valeria a formulação de um pedido adequado se não 
houvesse causa de pedir que pudesse integrar fundamento válido de oposição.

Cumpre, pois, verificar se algum dos fundamentos invocados na petição inicial pode integrar, em 
abstracto, fundamento válido de oposição à execução fiscal, a justificar que esta prossiga para conhe-
cimento do pedido de extinção da execução.

Como dissemos já, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu parece ter considerado 
que na petição inicial se invocou uma só causa de pedir (e se formulou um só pedido), qual seja a nu-
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lidade da citação. A ser assim, subscreveríamos a decisão recorrida, se bem que com fundamentação 
algo diversa.

Acontece, no entanto, que na petição inicial foi também invocada uma outra causa de pedir, a 
qual constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal. Na verdade, para além da nulidade da 
citação (() A Oponente alegou também (…) que, porque foi declarada a sua insolvência, não podia agora 
ser -lhe agora exigida coercivamente uma dívida que não foi reclamada no processo de insolvência).

Ora, em abstracto, a alegação de que não era possível a instauração de uma execução fiscal após 
a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal, 
subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto 
no seu parecer (() Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 38 b) ao 
art. 204º, págs. 498/499).

Assim, porque na petição inicial foi formulado pedido próprio da oposição à execução fiscal e nela 
foi invocado fundamento de oposição atendível, não há que ponderar a possibilidade de convolação para 
qualquer outra forma processual, antes sendo de reiterar a conclusão acima formulada, de que deve o 
processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais pedidos, 
devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Não resistimos a citar aqui de novo JORGE LOPES DE SOUSA, que, renovando a doutrina acima 
exposta, mas agora referindo -se à hipótese aqui em causa – de cumulação da arguição de nulidade da 
citação em processo de oposição à execução fiscal com fundamento de oposição previsto no art. 204º, 
n.º 1, do CPPT –, afirma:

«Se a arguição de nulidade por falta de citação ou qualquer nulidade secundária for feita em opo-
sição à execução fiscal, nos casos em que não o pode ser, poderá haver possibilidade de convolação 
de petição de oposição em requerimento de arguição de nulidade com a consequente incorporação do 
mesmo no processo de execução fiscal, convolação essa que, quando possível, é obrigatória, nos termos 
dos arts. 97º, n.º 3, da LGT, e 98º, n.º 4, do CPPT.

Tal possibilidade, porém não existe quando a nulidade da citação não é o único fundamento de 
oposição invocado e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no art. 204º.

Em situações deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na forma de pro-
cesso quanto a um deles, a solução que se extrai do regime do processo civil é considerar sem efeito o 
pedido para o qual o processo não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela 
no n.º 4 do art. 193º do C.P.C. Na verdade, refere -se nesta norma, para o caso de cumulação de pedidos 
substancialmente incompatíveis que «a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique sem efeito, 
por incompetência do tribunal ou por erro na forma de processo». Não se estará, decerto, perante um 
caso aqui directamente enquadrável, pois não haverá cumulação de pedidos substancialmente incom-
patíveis. No entanto, nesta norma pressupõe -se que a solução legal para a apresentação de um pedido 
para o qual o processo é inadequado é a de que ele «fique sem efeito», prosseguindo o processo para 
apreciação do pedido para o qual o processo é adequado. Por isso, nestes casos em que são invoca-
dos fundamentos de oposição juntamente com a arguição de nulidade, não haverá possibilidade de 
convolação, por esta pressupor que todo o processo passasse a seguir a tramitação adequada e, nestas 
situações, tal não poder determinar -se, por o processo de oposição ser o próprio para apreciação dos 
fundamentos invocados que devam ser apreciados em processo de oposição» (() Ob. cit., volume III, 
anotação 14 ao art. 165º, págs. 146/147).

O despacho recorrido, que decidiu em sentido diverso – ou seja, no sentido da convolação da 
oposição à execução fiscal em requerimento de arguição de nulidade a incorporar na execução fiscal 
– não pode pois manter -se, devendo o processo ser devolvido à 1ª instância, a fim de aí prosseguir para 
conhecimento do pedido de extinção da execução fiscal, se nada mais a isso obstar”.

4.3. Aplicando o exposto ao caso em análise, e porque se trata, repete -se, de questão idêntica, a 
sentença recorrida, que decidiu convolar a petição inicial da oposição deduzida pela ora recorrente em 
requerimento dirigido ao órgão de Execução Fiscal, não pode, pois, manter -se, devendo o processo ser 
devolvido à 1ª instância, a fim de aí prosseguir para conhecimento do pedido de extinção da execução 
fiscal, se a tanto nada mais obstar.

Refira -se, ainda, que apesar de a recorrente invocar (cfr. o art. 15º da PI) a «manifesta falta de 
fundamentação da certidão de dívida e da citação à oponente, o que implica a arguição da sua nulidade 
– o que se faz de forma expressa – nos termos do art. 265º do CPP Tributário» e alegar, nos arts. 16º e 
17º da mesma PI, que apenas de forma subsidiária, invoca a inexigibilidade da dívida, o que é verdade 
é que, aquando da formulação dos pedidos, não expressa nenhuma relação de subsidiariedade entre eles.

Daí, também, com o devido respeito, a não concordância com o entendimento do Exmo. Procurador-
-Geral Adjunto, no sentido da improcedência do recurso, com fundamento em que os vários funda-
mentos de oposição (ilegitimidade da massa falida e inexigibilidade perante esta) foram feitos a título 
subsidiário e decorrem todos da nulidade da citação.

Assim sendo, o presente recurso merece provimento, em conformidade com os fundamentos 
constantes dos citados acórdãos deste STA, de 29/2/2012, proc. 01161/11 e de 6/6/12, rec. n.º 124/12, 
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que reproduzimos, com o que ficam, consequentemente, prejudicadas as demais questões suscitadas 
a título subsidiário.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de aí ser conhecido o pedido de extinção da execução fiscal, se 
a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes  — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Recurso de contra -ordenação. (Não) Admissibilidade do recurso.

Sumário:

 I — Para além dos casos previstos no artigo 83.º do RGIT, é admissível em casos 
justificados o recurso em processo de contra -ordenação tributário com base em 
fundamentos previstos no artigo 73.º Lei -Quadro das Contra -Ordenações, aplicável 
ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, designadamente “quando tal se afigure 
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da 
uniformidade da jurisprudência” (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º);

 II — Não se afigura “manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou 
à promoção da uniformidade da jurisprudência” o recurso de decisão de conde-
nação da Fazenda Pública em custas em processo de contra -ordenação no qual 
foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta 
de requisitos essenciais.

Processo n.º 513/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Daniel José de Sousa Ferreira e Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Srª. Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Mirandela, de 26 de Setembro de 2011, apenas quanto ao segmento em que a FP é 
condenada em custas, concluindo as alegações de recurso nos termos seguintes:

1 - No processo contra -ordenacional tributário a FP não é parte, configurando -se aí a dialéctica 
processual como uma dialéctica de oposição entre o Mº Pº e o arguido;

2 - A promoção do processo cabe tão só ao MºPº que, não sendo parte, tem de carrear tudo o que 
seja a favor ou contra o arguido;

3 - Inexiste norma que preveja condenação em custas da FP por ter sido declarada nula a decisão 
administrativa e ordenada a remessa do processo à mesma para, querendo, renovar sem vícios a decisão;

4 - Por tudo isso, realçando -se o princípio da legalidade fiscal de “nullum tributum sine lege”, 
não pode a mesma ser aqui condenada;

5 - Assim, o douto despacho recorrido enferma de erro de direito, violando, além do mais, o 
disposto nos arts. 4, nº1, alínea a), e 8, nº4 e 5, do RCP, 66 do RGIT, 522 do CPP, e o princípio da 
legalidade fiscal, consagrado no art. 103, nºs 2 e 3 da CRP, pelo que deve ser substituído por outro 
que se limite a referir: “sem custas”.

6 - Para melhoria da aplicação do direito e uniformização da jurisprudência deve ser fixado pelo 
STA que: “Nos processos contra -ordenacionais tributários, tendo sido declarada nula a decisão admi-
nistrativa por enfermar de vício, ao abrigo dos art. 79 e 63 do RGIT, e ordenada a remessa do processo 
à entidade administrativa para, querendo, renovar a decisão sem vício, a FP está isenta de custas”.
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2 – O Meritíssimo Juiz “a quo” sustentou o decidido a fls. 95 a 99 dos autos, invocando desig-
nadamente que nos termos do art. 38.º do RCP agora aplicável, as custas incidirão sobre o serviço 
do Estado que deu origem à causa (e já não sobre o Erário Público), ou seja sobre a AT, porque é a 
ela, e não ao MP, a quem é imputável o acto jurídico impugnado (decisão de aplicação da coima) e 
quem retirará utilidade directa caso a impugnação do arguido seja julgada improcedente e que (…) 
sendo a FP quem dá origem à acção/impugnação a sua condenação em custas em casos semelhantes 
é um incentivo à reflexão quanto à forma como aplica as coimas que são objecto de impugnação (…), 
concluindo que a condenação em custas da FP, que está na origem do processo com as vicissitudes 
acabadas de descrever, deve ser mantida.

3  - Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4 – Questões a decidir
Como questão prévia importa decidir da admissibilidade do recurso, pois que este foi interposto de 

decisão proferida em processo cujo valor da causa é de € 251,00 e o despacho de admissão do recurso 
proferido pelo tribunal “a quo” não vincula este Supremo Tribunal.

Sendo de confirmar a admissão do recurso, importará então decidir a questão de saber se anulada 
judicialmente a decisão administrativa de aplicação da coima por se ter julgado verificada nulidade 
insuprível poderá a Fazenda Pública ser condenada nas custas do processo.

5 – Apreciando.
5.1 Questão prévia – da admissibilidade do recurso
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) 

que o arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância 
para o Tribunal Central Administrativo, ou para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor 
da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância 
e não for aplicada sanção acessória.

No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima fixada pela autoridade adminis-
trativa era no valor de € 251,00, inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um 
quarto da alçada estabelecida para os tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1250,00 euros – cfr. 
o artigo 24.º n.º 1 da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 303/2007 de 24 de Agosto).

Admite -se, contudo, que em casos justificados se receba o recurso com base em fundamentos pre-
vistos no artigo 73.º Lei -Quadro das Contra -Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º 
do RGIT, designadamente quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação 
do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º do RGIT).

O Ministério Público invoca como fundamento da admissibilidade do recurso a melhoria da apli-
cação do direito, no que concerne a questão de saber se em caso de nulidade da decisão administrativa 
e da subsequente ordem judicial de remessa dos autos para a entidade administrativa para, querendo 
renovar a decisão sem vício, deve a Fazenda Pública ser condenada em custas, e também promoção da 
uniformidade da jurisprudência, no que concerne também a tal questão já que vem havendo decisões 
contraditórias nesse particular (cfr. o requerimento de interposição do recurso a fls. 83 dos autos).

Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de Março de 2009, 
rec. n.º 106/06) que “A expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele artº. 73.º, n.º 2, do 
RGCO deve interpretar -se como abrangendo todas as situações em que há «erros claros na decisão judi-
cial» (Neste sentido, pode ver -se o citado acórdão do STA de 20 -6 -2007, recurso n.º 411/07), situações 
essas em que, à face de entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem 
jurídica a decisão recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”. Ora, a decisão de condenação da 
Fazenda Pública em custas em recurso de contra -ordenação no qual foi proferida decisão declarando 
a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos essenciais não se nos afigura constituir um 
erro clamoroso que importe necessariamente corrigir sob pena de “afronta ao direito”, pois que se é 
certo que o processo de contra -ordenação não é um processo de partes, antes um processo punitivo 
onde o Estado é representado pelo Ministério Público, não tendo a Administração fiscal legitimidade 
para interpor recurso da decisão favorável ao arguido, também é verdade que, a partir de 1 de Janeiro de 
2004, nos processos tributários a Fazenda Pública perdeu a isenção de custas de que tradicionalmente 
gozava (cfr. sobre a questão o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo 
Tribunal de 16 de Junho de 2010, rec. n.º 58/09), para além de que, como sustenta o tribunal “a quo” 
é o incumprimento (aliás reiterado) por parte da Administração fiscal dos requisitos legalmente esta-
belecidos para as decisões administrativas de aplicação da coima que dá causa ao recurso da decisão e 
motiva a decisão de anulação (que lhe é desfavorável).

Não se afigura, pois, que o conhecimento do presente recurso seja manifestamente necessário 
para a melhoria da aplicação do direito ou para promoção da uniformidade da jurisprudência, pois que, 
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quanto a este segundo motivo, o recorrente apenas refere, sem concretizar, haver decisões contraditórias 
nesse particular, não se conhecendo, até ao presente e com excepção do presente recurso, de qualquer 
controvérsia jurisprudencial sobre a questão.

Pelo exposto, é de concluir que não se verificam, in casu, os requisitos de que depende a aceitação 
do recurso.

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

Supremo Tribunal Administrativo em não admitir o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Embargos de terceiro. Cônjuge revertido. Penhora de bem comum. Óbito do cônjuge. 
Bens da herança.

Sumário:

 I — Com a reforma do Processo Civil ocorrida em 1995/96 foi ampliado o âmbito dos 
embargos de terceiro, que deixaram de estar exclusivamente ligados à defesa da 
posse ameaçada ou ofendida por diligência processual ordenada judicialmente.

 II — A herança jacente constitui um património autónomo e até à partilha cada herdeiro 
apenas tem direito a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determi-
nados. A penhora de determinado bem que faz parte de património comum sem 
que todos os titulares sejam executados é ilegal, podendo os restantes co -titulares 
defender o seu direito através dos meios legais adequados.

 III — Ainda que os bens de terceiro que estejam hipotecados a favor do exequente possam 
responder por determinada dívida e possam vir a ser penhorados na respectiva 
execução, por força do direito de sequela inerente aos direitos reais de garantia, 
tal penhora só poderá efectivar -se se o seu titular for parte passiva na execução.

Processo n.º 526/12 -30.
Recorrentes: Susana Marina Gonçalves Refacho e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Susana Marina Gonçalves Refacho e Sónia Cristina Gonçalves Refacho, com os demais sinais 

dos autos, recorrem da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, julgou improcedentes 
os embargos de terceiro que deduziram no âmbito da execução fiscal n.º 3255200801038982 instaurada 
a António Bento Colaço Refacho, por reversão de dívidas fiscais da sociedade Obritempo – Empresa 
de Trabalho Temporário, Lda.

1.2. As recorrentes terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª. As Recorrentes nunca tiveram qualquer intervenção no processo de execução fiscal em causa, 

de que resultaram os presentes autos, nem dele tomaram expresso conhecimento nem mesmo das 
penhoras nele decretadas, até à data em que tomaram conhecimento da projectada venda do imóvel 
supra identificado.

2ª. O qual se encontra descrito na Conservatória de Registo Predial de Sintra sob o n.º 2948, com 
penhora decretada e registada em 6 e 27 de Agosto de 2010, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 4267 
e cuja venda judicial havia sido designada para o dia 8 de Fevereiro de 2011, às 10,30 horas.

3ª. Resultando as quantias exequendas, ao que consta, da falta de pagamento do IVA – conforme 
certidões 4961, 4962, 4963, 4964 e 4965 – por parte da firma “Obritempo – Empresa de Trabalho 
Temporário, Lda.”, da qual as Recorrentes nunca fizeram parte, quer como sócias quer como gerentes, 
de facto ou mesmo de direito.



1996

4ª. Tendo a mãe das Recorrentes, Maria Inocência Gonçalves da Encarnação, falecido em 
31/05/2010, e da qual são herdeiras ambas as Embargantes – conforme certidão da escritura de habili-
tação de herdeiros, de 14/12/2010, celebrada no Cartório Notarial de Sintra, sito na Rua João de Deus, 
23 -A, Sintra,

5ª. O imóvel acima descrito e inscrito faz parte do acervo da herança, ainda indivisa, daquela sua 
falecida mãe, sendo o cônjuge sobrevivo, seu pai, e ambas as filhas, ora Recorrentes, os únicos herdeiros 
legitimários daquela, nos termos do art. 2157º do C. Civil.

6ª. Ao contrário do que entende a douta sentença proferida pelo tribunal a quo, entendem as Recor-
rentes que, tanto a penhora decretada e registada em data posterior à morte da mãe (06/08/2010), como 
a projectada venda do imóvel para o dia 8 de Fevereiro/2011 – ou para qualquer outro dia – ofendem 
a posse legítima das Recorrentes e o seu direito à titularidade de uma parte da herança.

7ª. A douta sentença, ora recorrida, admitiu a existência de dois dos requisitos ou pressupostos 
legais para a dedução dos embargos de terceiro: a tempestividade e a qualidade de terceiros, por parte 
das Recorrentes.

8ª. Não é válido o entendimento perfilhado na douta sentença recorrida, de que, «permanecendo 
indivisa a herança e não sendo as Recorrentes ainda proprietárias do bem imóvel penhorado, mas sim 
do quinhão hereditário, não haveria, lugar a posse nem esta se poderia, assim, considerar ofendida pela 
penhora» – tese com a qual não se concorda, nem admite, ofendendo, além do mais, o disposto nos 
arts. 1251º e 1255º do C. Civil…

9ª. Também não é válido o argumento aludido na douta sentença recorrida de que as Recorrentes 
“não exercem posse directa e autonomamente sobre o bem imóvel penhorado...” ou que, imagine -se (!), o 
entendimento de que, ainda que as embargantes possuíssem o imóvel esse direito não seria incompatível 
com a diligência ordenada – facto que, a ser aceite, seria de bradar aos céus este entendimento, pois 
a venda projectada iria frustrar e anular todas as suas expectativas e direitos sobre a herança deixada 
pela mãe.

10ª. Nos termos do disposto no art. 1255º do mesmo diploma, “por morte do possuidor, a posse 
continua nos seus sucessores desde o momento da morte, independentemente da apreensão material da 
coisa”, pelo que, no caso vertente, por morte da mãe, transmitiu -se para as Recorrentes a posse sobre 
o prédio em questão, a qual se mantém até, pelo menos, à partilha da herança.

11ª. Logo, caso a projectada venda do imóvel se concretizasse, a favor de terceiros, tal venda e 
a própria penhora já anteriormente decretada, ofenderiam não só os legítimos direitos do cônjuge so-
brevivo, seu pai – já proprietário da metade indivisa do prédio e agora também herdeiro em relação à 
outra metade – bem como e principalmente a posse e o direito das Recorrentes à herança de sua falecida 
mãe, na qual se integra a metade indivisa do prédio em questão.

12ª. O herdeiro, como as Recorrentes, conserva, em relação à herança, até à sua integral liquidação 
e partilha, todos os direitos e obrigações que tinha para com o falecido, à excepção dos que se extinguem 
por efeito da morte deste, conforme resulta dos arts 1255º e 2074º do C. Civil.

13ª. Logo não tendo ocorrido ainda liquidação e partilha da herança, onde e integra o imóvel em 
causa, mantêm as Recorrentes integralmente, não só a posse como o seu direito ao quinhão hereditá-
rio, o qual não pode ser afectado por qualquer decisão judicial ou extra -judicial, à qual, no caso, são 
totalmente alheias.

14ª. Nos termos dos arts. 824º e 862º do CPC e 315º do CPT não pode penhorar -se determinado 
bem da herança indivisa ou fracção do mesmo, à qual concorre o executado. (Ac. Do STA, de 2/7/1997, 
2ª Secção, Proc.: 016778 – n.º Conv.: JSTA00052487, n.º Documento: SA19970702016778, in http://
ww.dgsi.pt).

15ª. Por morte do possuidor, a posse continua nos seus sucessores desde o momento da morte, 
independentemente da apreensão material. (art. 1255º do C.Civil); e,

16ª....violada a posse por meio da penhora antes de o herdeiro ter entrado na detenção real e 
efectiva do único prédio da herança, os embargos de terceiro que propuser assentam na posse efectiva 
do autor da herança, que passou para o herdeiro; e,

17ª....o fundamento dos embargos de terceiro é sempre a posse efectiva, ainda que o herdeiro 
tenha a posse jurídica.

Vide, nestes casos, o Ac. Do STA, de 8/10/1997, 2ª Secção, Proc.: 018457 – n.º Conv.: JSTA00047851, 
n.º Documento SA219971008018457, in http://www.dgsi.pt).

18ª. Ora, provado que o embargante era titular de um direito pessoal à herança não adquirido ao 
executado e tendo a penhora sido efectuada sobre bens que integram essa mesma herança, é, assim, 
patente que aquele direito é afectado por essa penhora, na medida em que o impede de exercer sobre 
eles os direitos inerentes à qualidade de herdeiro, designadamente, o de adquirir todos os bens imóveis 
ou alguns deles na partilha respectiva; e,

19ª....sendo assim, os embargos não podem deixar de proceder, uma vez que a penhora dos bens 
imóveis que integram a herança é incompatível com esse direito adquirido pelo embargante, que lhe 
assiste defender”.
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Vide, nestes casos, o Ac. Do STA, de 11/02/2009, 2ª Secção, Proc.: 0796/08, n.º Conv.: 
JSTA00065539, n.º Documento SA2200902110796, in http://www.dgsi.pt.

20ª. O tribunal a quo, ao considerar improcedentes os embargos, violou frontalmente as dispo-
sições dos arts. 1251º, 1255º e 2074º do Código Civil; art. 237º do CPPT e arts. 351º, 824º e 825º do 
C.P.Civil, pelo que, sendo a sentença ilegal, deve a mesma ser revogada.

Terminam pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida, devendo considerar-
-se procedentes os embargos e, consequentemente, ser suspensa, de imediato, a execução fiscal, ser 
cancelada a penhora e dada sem efeito a projectada venda judicial sobre o imóvel em causa e quaisquer 
outras que vierem a ser designadas.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes, além do 

mais:
«Para que os embargos de terceiro possam ter êxito necessário se torna que, cumulativamente, se 

verifiquem os seguintes requisitos:
1. Tempestividade da petição de embargos;
2. Qualidade de terceiro;
3. Ofensa da posse ou outro direito incompatível com a realização da ou âmbito da diligência de 

que seja titular um terceiro (artigos 351º/1 do CPC e 237º/1 do CPPT).
No presente recurso jurisdicional apenas se discuta o terceiro requisito, isto é, se houve ou não 

ofensa da posse.
«Posse é o direito que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício 

do direito de propriedade».
A doutrina dominante entende que o conceito de posse atrás referido deve ser entendido de acordo 

com a concepção subjectivista, analisando -se, por isso numa situação jurídica que tem como ingredien-
tes necessários o corpus e o animus possidendi. ((1) Pires de Lima e Antunes Varela, CC, anotado, III, 
2ª edição, página 5; Mota Pinto, Direitos Reais, 2ª edição, página 189; Henrique Mesquita, Direitos 
Reais, paginas 69 e ss; Orlando de Carvalho, RLJ, 122º - 65 e ss; Penha Gonçalves, Direitos Reais, 
2ª edição, 243 e ss. Contra ver Menezes Cordeiro, Direitos Reais, 1º, 563 e ss e Oliveira Ascensão, 
Direitos reais, 4ª edição, páginas 42 e ss.)

O corpus traduz -se no poder de facto, exteriorizado pela actividade exercida por forma correspon-
dente ao direito de propriedade ou de outro direito real (artigos 1251º e 1252º do CC).

Esta actividade não precisa de ser sempre efectiva, uma vez que adquirida a posse o corpus perma-
nece como que espiritualizado, enquanto o possuidor tiver a possibilidade de o exercer (artigo l257º/1 
do CC).

O animus traduz -se na intenção do agente se comportar como titular do direito real correspon-
dente.

Sustenta a sentença recorrida que as embargantes não têm a posse efectiva do imóvel penhorado, 
uma vez que apenas são titulares de um quinhão hereditário insusceptível de posse, que não pode ser 
ofendida na penhora, pelo que os embargos não podem proceder.

Esta posição parece ter respaldo nos acórdãos do STA, de 30 de Novembro de 1994 e de 20 de 
Novembro de 1996. ((2) Proferidos nos recursos números 017491 e 019831, cujo sumário se encontra 
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Salvo melhor juízo, parece -nos não ser assim.
De facto, nos termos do disposto no artigo 1255º do Código Civil, por morte do possuidor, a posse 

continua nos seus sucessores desde o momento da morte, independentemente da apreensão material 
da coisa.

Ou seja, os embargos assentam na posse efectiva do autor da herança, que passou para as herdeiras 
embargantes. ((3) Acórdãos do STA, de 8 de Outubro de 1997 e de 11 de Fevereiro de 2009, disponíveis 
(o primeiro apenas o sumário) no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Portanto, estando provado que as embargantes são titulares de um direito pessoal à herança por 
morte do cônjuge do executado, que não figura, de facto, como executado, verificar -se -ia violação da 
posse efectiva posterior à aquisição de tal direito.

Sucede que, a nosso ver, esse direito pessoal à herança não é incompatível com a penhora do 
imóvel.

Efectivamente, como resulta do probatório, a Fazenda Pública, em 30 de Dezembro de 2004, 
registou a seu favor sobre o bem imóvel penhorado nos autos uma hipoteca voluntária para garantia 
do pagamento de dívidas fiscais em momento anterior ao da morte da de cujus.

Assim sendo, com o muito bem refere a sentença recorrida, a fazenda Pública goza do direito de 
se pagar pelo valor do bem imóvel com preferência sobre os demais credores, assistindo -lhe a faculdade 
de fazer o seu direito sobre a coisa, podendo persegui -la e reivindicá -la onde esta se encontre (direito 
de sequela).
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Como ensina o ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ((4) Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, volume, III, página 182), referenciando os 
direitos que não prevalecem sobre o do exequente “O mesmo sucederá ainda nos casos em que existe 
hipoteca legal ou penhor legal, constituído nos termos dos artigos 50º, n.º 2, alínea b), da LGT e 195º 
do CPPT, relativamente a direitos constituídos após a sua constituição”.

Na verdade, a acção executiva, por dívida provida de garantia legal – hipoteca incluída – pode 
seguir directamente contra o possuidor dos bens onerados – direito de sequela – art. 56º/2 do CPC 
– devendo a penhora começar pelos bens hipotecados – artigo 835º do CPC e artigo 686º/l do Código 
Civil ((5) Acórdão do STA de 19 de Janeiro de 1994, proferido no recurso n.º 16652, AP -DR, de 28 de 
Novembro de 1996, página 225.).

Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a 
decisão recorrida na ordem jurídica.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 1 de Abril de 2010 o serviço de finanças Lisboa 10 enviou a António Bento Colaço Refacho 

o ofício n.º 3455 através de carta registada com aviso de recepção sob o registo n.º RM624807708PT, 
destinado a dar -lhe conhecimento de que contra ele corre o processo de execução fiscal com o 
n.º 3255200801038982 por reversão de dívidas fiscais da sociedade Obritempo – Empresa de Trabalho 
Temporário, Lda. (cf. cópia do ofício e cópia do talão dos CTT a fls. 157 e 158 do PEF).

2. O aviso de recepção referido no ponto anterior foi assinado em 4 de Abril de 2010 (cf. fls. aviso 
de recepção a fls. 157 verso do PEF).

3. António Bento Colaço Refacho e Maria Inocência Gonçalves da Encarnação Refacho, casados 
no regime de comunhão de adquiridos, adquiriram o prédio urbano inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho de Sintra e distrito de Lisboa, sob o artigo 4267 e 
descrito na conservatória do registo predial de Sintra com o n.º 2948/19981229, com o valor patrimonial 
de EUR 169.644,22 (cf. certidão da conservatória do registo predial a fls. 14 a 17 dos autos e cópia da 
caderneta predial urbana a fls. 193 do PEF).

4. Em 30 de Dezembro de 2004, foi registada hipoteca voluntária sob o imóvel referido no ponto 
anterior a favor da fazenda pública, para garantia do pagamento das dívidas e acrescido nos processos 
de execução fiscal em que é executada a “Obritempo – Empresa de Trabalho Temporário, Lda.”, com 
o montante máximo assegurado de EUR 3.441.930,47 (cf. certidão da conservatória do registo predial 
a fls. 14 a 17 dos autos).

5. Em 28 de Abril de 2009, foi registado o arresto do imóvel referido no ponto 3, a favor da fa-
zenda pública ordenado no processo de n.º 668/09.2BELRS do Tribunal Tributário de Lisboa a favor 
da fazenda pública (cf. certidão da conservatória do registo predial a fls. 14 a 17 dos autos).

6. Maria Inocência Gonçalves da Encarnação Refacho faleceu no dia 31 de Maio de 2010 (cf. 
certidão de habilitação de herdeiros a fls. 21 a 22 dos autos).

7. Em 6 de Agosto de 2010, foi registada a penhora do imóvel referido no ponto 3, a favor da 
fazenda pública no âmbito do processo de execução fiscal melhor identificado no ponto 1, para garantia 
da quantia exequenda no montante total de EUR 1.797.424,93 (cf. certidão da conservatória do registo 
predial a fls. 14 a 17 dos autos).

8. Em 27 de Agosto de 2010, foi registada a penhora do imóvel referido no ponto 3, a favor da 
fazenda pública no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1562200801105825 a correr termos no 
serviço de finanças de Sintra 1, para garantia da mesma no montante de EUR 56.901,87 (cf. certidão 
da conservatória do registo predial a fls. 14 a 17 dos autos).

9. Em 7 de Setembro de 2010 o serviço de finanças Lisboa 10 enviou a Maria Inocência Gonçal-
ves da Encarnação Refacho o ofício n.º 088519, destinado a dar -lhe conhecimento da penhora referida 
no ponto 7 e para requerer a separação judicial de bens ou juntar certidão comprovativa da pendência 
de acção em que a separação tenha sido requerida, com a expressa advertência de que se a separação 
não fosse requerida a execução prosseguiria sobre o bem imóvel identificado no ponto 3 (cf. cópia do 
oficio a fls. 43 dos autos).

10. O ofício referido no ponto anterior foi enviado através de carta registada com aviso de recepção, 
sob o registo n.º RC390170026PT (cf. cópia do talão dos CTT a fls. 44 dos autos).

11. O aviso de recepção referido no ponto anterior foi devolvido ao serviço de finanças Lisboa 10 
com a indicação de “objecto não reclamado” (cf. menção aposta na cópia do envelope junto a fls. 44 
dos autos).

12. Em 14 de Dezembro de 2010, foi celebrada escritura de habilitação de herdeiros, da qual 
consta que António Bento Cola Refacho é herdeiro e cabeça de casal da herança aberta por morte de 
sua mulher Maria Inocência Gonçalves da Encarnação Refacho e são também herdeiras suas filhas ora 
embargantes (cf. certidão da escritura de habilitação junta a fls. 21 a 22 dos autos).
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13. Em 6 de Dezembro de 2010, o serviço de finanças enviou a António Bento Colaço Refacho 
o ofício n.º 12513, através de carta registada sob o registo n.º RC389705687PT, destinado a dar -lhe 
conhecimento de que a venda judicial do imóvel identificado no ponto 3 fora marcada para dia 8 de 
Fevereiro de 2011 (cf. cópia do ofício, talão de aceitação de registo e A/R a fls. 59 -55 dos autos e 224 
e verso do PEF apenso).

14. O aviso de recepção referido no ponto anterior foi assinado no dia 9 de Dezembro de 2010 
(cf. cópia do aviso de recepção a fls. 55 dos autos e 224 verso do PEF apenso).

15. As embargantes tomaram conhecimento da penhora e venda judicial do bem imóvel referido 
no ponto 3 após a recepção por António Bento Colaço Refacho do ofício n.º 012513.

16. A petição inicial dos presentes embargos de terceiro foi enviada ao serviço de finanças Lisboa 
10 através de carta registada no dia 7 de Janeiro de 2011 (cf. carimbo dos CTT aposto no envelope 
junto a fls. 25 -A dos autos).

3.1. Enunciando que, de acordo com o disposto no art. 237º do CPPT, são três os pressupostos dos 
embargos de terceiro (a sua tempestividade, a qualidade de terceiro relativamente à execução fiscal e 
a ofensa da posse ou qualquer outro direito incompatível com a penhora ou qualquer outra diligência 
ordenada judicialmente) a sentença veio a considerar que, no caso dos autos, é de concluir que os em-
bargos se revelam tempestivos e que, não tendo as embargantes sido executadas ou notificadas para os 
termos do processos de execução fiscal, é de concluir que têm a qualidade de terceiras na execução fiscal 
n.º 3255200801038982 que corre termos contra o revertido, seu pai, António Bento Colaço Refacho, 
no serviço de finanças de Lisboa 10, para cobrança coerciva de dívidas fiscais da sociedade Obritempo 
 - Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Mas, quanto ao mais, alegando as embargantes que entraram na posse do bem imóvel penhorado, 
por morte de sua mãe, tendo sido habilitadas como herdeiras por escritura de 14/12/2010, então,

 - por um lado, uma vez que a herança permanece indivisa, elas não são proprietárias do bem imóvel 
penhorado, mas sim titulares de um quinhão hereditário, sendo que o direito à quota parte de uma coisa 
indivisa é insusceptível de posse, pelo que não há posse que se deva considerar ofendida pela penhora 
do imóvel, ou seja, dado que as embargantes não exercem posse directa e autonomamente sobre o bem 
imóvel penhorado, não podem os embargos ser julgados procedentes;

 - e por outro lado, mesmo que se considerasse que as embargantes possuíam o bem imóvel, em 
causa, sempre seria de concluir que esse eventual direito não seria incompatível com a diligência or-
denada, dado que devem considerar -se compatíveis com a realização da diligência os direitos que não 
prevalecem sobre o direito do exequente, sendo que, no caso, resulta provado que a Fazenda Pública 
registou em 30/12/2004, a seu favor sobre o bem imóvel em causa, uma hipoteca voluntária para garantia 
do pagamento de dívidas fiscais, em momento anterior ao da morte de Maria Inocência Gonçalves da 
Encarnação Refacho. Pelo que, assim sendo, a Fazenda Pública goza do direito de se pagar pelo valor 
do bem imóvel com preferência sobre os demais credores, assistindo -lhe a faculdade de fazer valer o 
seu direito sobre a coisa, podendo persegui -la e reivindicá -la onde quer que esta se encontre (direito 
de sequela).

3.2. Discordam as recorrentes sustentando, como se viu, que, tanto a penhora decretada e registada 
em data posterior à morte da mãe (6/8/2010), como a projectada venda do imóvel para o dia 8/2/2011 
– ou para qualquer outro dia – ofendem a sua posse legítima e o seu direito à titularidade de uma parte 
da herança, não sendo válido, nem o entendimento de que «permanecendo indivisa a herança e não 
sendo as Recorrentes ainda proprietárias do bem imóvel penhorado, mas sim do quinhão hereditário, 
não haveria, lugar a posse nem esta se poderia, assim, considerar ofendida pela penhora» – tese que 
ofende, além do mais, o disposto nos arts. 1251º e 1255º do CCivil, nem o entendimento de que as 
recorrentes “não exercem posse directa e autonomamente sobre o bem imóvel penhorado...” ou o de 
que, ainda que as embargante possuíssem o imóvel, esse direito não seria incompatível com a diligência 
ordenada, já que “por morte do possuidor, a posse continua nos seus sucessores desde o momento da 
morte, independentemente da apreensão material da coisa” (citado art. 1255º do CCivil).

E, assim, não tendo ocorrido ainda liquidação e partilha da herança, as recorrentes mantêm inte-
gralmente, não só a posse como o seu direito ao quinhão hereditário, o qual não pode ser afectado por 
qualquer decisão judicial ou extra -judicial, à qual, no caso, são totalmente alheias.

Daí que, no entendimento das recorrentes, a sentença, ao considerar improcedentes os embargos, 
tenha violado as disposições dos arts. 1251º, 1255º e 2074º do CCivil, do art. 237º do CPPT e dos 
arts. 351º, 824º e 825º do CPC.

3.3. As questões a decidir reconduzem -se, portanto, às de saber se a sentença sofre de erro de 
julgamento por ter julgado improcedentes os embargos de terceiro por inexistência de ofensa da posse 
das embargantes e por o eventual direito destas não ser incompatível com a diligência ordenada.

Vejamos.
4.1. Como é sabido, com a reforma do Processo Civil, ocorrida em 1995/96, as acções possessórias 

foram eliminadas do conjunto dos processos especiais e, concomitantemente, foi ampliado o âmbito 
dos embargos de terceiro, que deixaram de estar exclusivamente ligados à defesa da posse ameaçada 
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ou ofendida por diligência processual ordenada judicialmente, antes lhes tendo sido conferido um 
âmbito mais alargado, de modo a tornar possível a sua dedução para reagir à penhora ou a qualquer 
acto judicial de apreensão ou entrega de bens, em caso não apenas de ofensa da posse, mas também de 
ofensa de qualquer direito incompatível com a realização daquelas diligências.

Com efeito, o n.º 1 do art. 351º do CPC dispõe agora que «Se a penhora, ou qualquer acto judi-
cialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens, ofender a posse ou qualquer direito incompatível 
com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular quem não é parte na causa, pode o lesado 
fazê -lo valer, deduzindo embargos de terceiro».

Ou seja, a posse não é actualmente o único fundamento para aferir da viabilidade dos embargos de 
terceiro (aliás, nos termos do art. 352º do mesmo CPC também o cônjuge, se fosse o caso, e se tivesse 
a posição de terceiro, poderia sem autorização do outro defender por meio de embargos os direitos 
relativamente aos bens próprios e aos bens comuns que tivessem sido indevidamente atingidos pela 
diligência), podendo, portanto, ser defendida através de embargos de terceiro a ofensa de outro qualquer 
direito cuja manutenção seja incompatível com a realização ou o âmbito da diligência de penhora ou 
acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens.

Acresce que, de acordo com o disposto no art. 1255º do CCivil, por morte do possuidor, a posse 
continua nos seus sucessores desde o momento da morte, independentemente da apreensão material da 
coisa. Ou seja, a posse continua sempre nos chamados à sucessão, tenham os sucessores a qualidade 
de herdeiros ou de legatários, sejam herdeiros legítimos ou testamentários, não precisando estes de 
praticar qualquer acto material de apreensão ou de utilização da coisa, sendo que, desde que a sucessio 
possessionis prescinde da apreensão material da coisa (do corpus da posse), a continuação da posse 
não é prejudicada pelo facto de o sucessor não ter tido, de facto, a posse da herança ou da coisa durante 
o período que mediou entre a abertura da sucessão (art. 2031º) e a aceitação da herança (art. 2050º) 
 - cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Vol. III, 2ª ed., Coimbra Editora, 1987, 
anotação ao art. 1255º, pp. 12 e 13.

Aliás, a propósito dos embargos de terceiro e da eventual posse dos herdeiros, escrevia o Prof. 
Alberto dos Reis que, apesar de aparentemente haver falta de coincidência entre a posse jurídica e a posse 
efectiva quando o possuidor morre ou transmite a coisa e o herdeiro ou o adquirente ainda não entrou 
na fruição efectiva daquilo que herdou ou lhe foi transmitido, nestes casos, o herdeiro há -de propor a 
acção (embargos de terceiro) com base na posse efectiva do autor da herança e na violação desta posse 
antes de o herdeiro ter entrado na detenção real e efectiva da coisa ou antes de a sua própria posse ter 
a duração de um ano, pelo que «não tem, por isso, sentido exacto o problema em que a doutrina e a 
jurisprudência se acham enredadas: se o fundamento das acções possessórias é somente a posse efec-
tiva ou também a posse jurídica. O fundamento é sempre a posse efectiva; o que pode suceder é que, 
por virtude da lei, essa posse efectiva aproveite a pessoa diferente daquela que a exerceu ou exerce». 
«Se o ofendido (pela violação da posse) faleceu sem ter intentado a acção, pode o seu herdeiro intentá-
-la, visto que por morte do possuidor a posse dele passa, por virtude da lei, com os mesmos efeitos de 
posse efectiva, aos seus herdeiros ou sucessores» (Processos Especiais, Reimpressão, Vol. I, Coimbra 
Editora, 1982, pp. 381 e ss.).

Não obstante e como se disse, a posse não é actualmente o único fundamento para aferir da 
viabilidade dos embargos de terceiro, sendo estes meio processual adequado em caso de ofensa de 
direitos cuja manutenção seja incompatível com a realização ou o âmbito da diligência de penhora 
ou de qualquer acto judicial de apreensão ou entrega de bens (daí que, em face da actual redacção do 
citado n.º 1 do art. 351º do CPC e por contraposição com a anterior redacção do n.º 2 do revogado 
art. 1037º do mesmo CPC, parece não ser de aplicar ao caso a jurisprudência constante do ac. do STA, 
de 130/11/94, rec. n.º 17491, publicado no Apêndice ao Diário da República, de 20/1/1997, pp. 2692, 
mencionado na sentença recorrida).

4.3. De todo o modo, a presente execução fiscal (nº 3255200801038982 e apensas) foi origina-
riamente instaurada contra a sociedade Obritempo – Empresa de Trabalho Temporário, Lda. e veio a 
reverter contra António Bento Colaço Refacho (cfr. n.º 1 do Probatório), que foi citado para tal execução 
em 4/5/2010 (cfr. n.º 2 do Probatório).

Não sendo, pois, o cônjuge Maria Inocência executado no processo e embora a penhora pudesse 
incidir sobre bens comuns, impor -se -ia, contudo, que aquando da penhora do bem aqui em causa, aquela 
fosse citada para os termos do disposto no art. 220º do CPPT e, mesmo, para os termos do disposto 
no art. 239º do mesmo CPPT, visto que se tratava da penhora de um bem imóvel (apesar de o CPPT 
permitir que na execução fiscal possam ser imediatamente penhorados bens comuns do casal, exige 
que, nesse caso, dada a natureza do bem penhorado, seja citado o cônjuge do executado; e caso não 
se proceda a esta citação há uma indevida apreensão de bens comuns, podendo o cônjuge reagir em 
defesa do seu direito).

Porém, em 31/5/2010 ocorreu o óbito do referido cônjuge Maria Inocência e a penhora do imó-
vel em questão foi, ainda assim, efectuada em 6/8/2010 e logo registada na mesma data. Ou seja, a 
penhora foi feita em data posterior à do óbito (note -se que, segundo o que se constata dos autos, esta 
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penhora nem sequer resulta da conversão do arresto referido no n.º 5 do Probatório), em data em que, 
cessada a comunhão conjugal dos bens, não havia já que acautelar a defesa dos interesses do ex -cônjuge 
através do mecanismo da citação para requerer a separação dos ditos bens comuns, não podendo, por 
outro lado, as embargantes, apesar de herdeiras, assumir na execução uma posição igual à do falecido 
cônjuge (sua mãe).

Ora, como se refere no ac. deste STA, de 18/5/2011, rec. n.º 0973/09, citando o ac. do STJ, de 
18/11/2008, no Proc. n.º 08A2620, «em caso de sucessão mortis causa, ou seja, em caso de uma herança, 
é entendimento pacífico que esta, antes da partilha, constitui uma universitas juris, um património 
autónomo, com conteúdo próprio. Até à partilha, os direitos dos herdeiros recaem sobre o conjunto 
da herança; cada herdeiro apenas tem direito a uma parte ideal da herança e não a bens certos e 
determinados (cfr. acórdão deste STJ de 17.04.1980, in BMJ 296º -298).

Como escreveu Rabindranath Capelo de Sousa (Lições de Direito das Sucessões, pág. 185), 
citado no referido acórdão, “nos casos em que haja lugar à partilha da herança, segundo a opinião 
dominante, o domínio e posse sobre os bens em concreto da herança só se efectivam após a realização 
da partilha, uma vez que até aí a herança indivisa constitui um património autónomo nada mais tendo 
os herdeiros do que o direito a uma quota -parte do património hereditário”.

O mesmo é o pensamento do Prof. Pereira Coelho (Direito das Sucessões, 2ª ed., 1966 -1967), 
também aí citado, quando esclarece que “não se trata de uma vulgar compropriedade entendida como 
participação na propriedade de bens certos e determinados. Pelo contrário, a contitularidade do direito 
à herança significa tanto como direito a uma parte ideal, não de cada um dos bens de que se compõe 
a herança, mas sim da própria herança em si considerada”.

O que significa que uma vez dissolvido o casamento celebrado segundo algum regime de comu-
nhão de bens, passa o respectivo património de mão comum, até à respectiva partilha, à situação de 
indivisão, detendo cada um dos contitulares uma quota ideal do património globalmente considerado 
e não uma quota dos bens que compõem esse património. O que obriga à penhora do direito a bens 
indivisos (direito à meação) nos termos previstos no artigo 826º do CPC e 232º do CPPT.»

Por outras palavras, como aponta Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário, Anotado e Comentado, vol. III, 6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, anotações ao art. 232º, 
pp. 642/643) «Na penhora de bens em comunhão ou em compropriedade ou que integrem património 
autónomo não podem, na execução movida apenas contra um dos contitulares, ser penhorados os 
próprios bens na sua totalidade, nem uma fracção de qualquer deles, nem uma parte especificada dos 
mesmos (art. 826º, n.º 1, do CPC), pois os direitos dos contitulares não (se) referem a qualquer parte 
especificada da coisa comum mas a toda ela, globalmente considerada, como resulta do preceituado 
nos arts. 1403º, n.º 2, e 1408º, nºs. 1 e 2, do CC.

As regras da compropriedade aplicam -se, com as necessárias adaptações, à comunhão de quais-
quer outros direitos, por força do disposto no art. 1404º do CC.

É possível, porém, a alienação e oneração da quota do comproprietário, como parte ideal na 
coisa comum, de harmonia com o preceituado no n.º 1 deste art. 1408º, com direito de preferência dos 
comproprietários, se a transmissão for feita para não comproprietários (art. 1409º, n.º 1, do mesmo 
Código).

Assim, a penhora não se consubstancia numa apreensão efectiva dos bens, mas numa notificação 
ao administrador dos bens, ou, se não existir, ao próprio executado, comunicando -lhe a efectivação 
da penhora, com a expressa advertência de que o direito do executado fica à ordem do tribunal da 
execução [alínea a) deste art. 232º do CPPT e art. 862º, n.º 1, do CPC].»

4.4. No caso, estando em causa dívidas de responsabilidade subsidiária de um dos cônjuges (re-
vertido) por elas respondem apenas os seus bens, de acordo com a regra do art. 601º do CCivil quanto à 
garantia geral do cumprimento das obrigações, segundo o qual responde pelo cumprimento o património 
do devedor, integrado pelos bens que sejam susceptíveis de penhora. Isto é, «respondem os bens de 
que ele seja proprietário, a fracção dos que seja titular em direito de compropriedade e o direito que 
mantiver em património comum ou indiviso (de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 1408º do CCi-
vil, o comproprietário pode dispor de toda a sua quota na comunhão ou de parte dela, mas não pode, 
sem consentimento dos restantes consortes, alienar nem onerar parte especificada da coisa comum. 
Por aplicação desta norma de direito substantivo, o artigo 826º do CPC prescreve que a penhora, em 
caso de comunhão, não pode incidir sobre os bens que a integram: o que é penhorado não são essas 
coisas em concreto, mas sim, e apenas, o direito que o executado tem no património comum).» (cfr. 
citado acórdão deste STA, de 18/5/2011, rec. n.º 0973/09).

Daí que, por um lado, o art. 826º do CPC estabeleça que na execução movida apenas contra al-
gum ou alguns dos contitulares de património autónomo ou bem indiviso [constituem manifestação de 
patrimónios autónomos ou separados, quer os bens comuns do casal no regime matrimonial de bens 
em que haja comunhão (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Vol. IV, 2ª ed., 
1992, Coimbra Editora, anotação ao art. 1695º, p. 347), quer a herança (arts. 2070º e 2071º do mesmo 
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código)] não podem ser penhorados os concretos bens compreendidos no património comum ou uma 
fracção de qualquer deles, nem uma parte especificada do bem indiviso, pois os direitos dos contitulares 
não se referem a qualquer parte especificada da coisa comum mas a toda ela, globalmente considerada 
(arts. 1403º, n.º 2, e 1408º, nºs 1 e 2, do CCivil) e que, por outro lado, o CPPT também preveja no seu 
art. 232º, a forma de penhorar o direito a bens indivisos.

Mas, assim sendo, é de concluir que «a penhora de determinado bem que faz parte de património 
comum sem que todos os titulares sejam executados é ilegal, podendo os restantes co -titulares reagir 
para defesa dos seus direitos através dos adequados meios de resistência legal, por ocorrer uma inde-
vida apreensão de bem comum para satisfação de obrigação que pertence a um só co -titular.» (citado 
acórdão do STA, de 18/5/2011).

5. Acresce que também não se nos afigura que possa sufragar -se a argumentação da sentença no 
sentido de que o eventual direito das embargantes não seria incompatível com a diligência ordenada, 
por a Fazenda Pública ter registado em 30/12/2004, a seu favor e sobre o bem imóvel em causa, a 
mencionada hipoteca voluntária para garantia do pagamento de dívidas fiscais, em momento anterior 
ao do óbito de Maria Inocência Gonçalves da Encarnação Refacho.

Com efeito, apesar de, nos casos em que podem ser executados bens de terceiro, como sucede nos 
casos de execução por dívida provida de garantia real sobre bens de terceiro, a execução poder seguir 
directamente contra este (sem prejuízo de poder, desde logo, ser também demandado o devedor  - cfr. 
art. 56º, n.º 2, do CPC) se o exequente pretender fazer valer a garantia, o terceiro tem de ser citado para 
o processo, assumindo o papel de parte passiva na execução (cfr., igualmente, o art. 157º do CPPT); e se 
o terceiro não for chamado ao processo, tem legitimidade para deduzir embargos de terceiro, sendo que, 
no caso, estando a ser executados apenas a sociedade originariamente devedora e o revertido cônjuge 
sobrevivo, a existência de hipoteca anterior não determina, por si só, que o direito da exequente deva 
prevalecer sobre o direito das embargantes (não chamados à execução) por este último ser incompatí-
vel com a diligência ordenada. Ou seja, ainda que os bens de terceiro que estejam hipotecados a favor 
do exequente possam responder por determinada dívida e possam vir a ser penhorados na respectiva 
execução, por força do direito de sequela inerente aos direitos reais de garantia, tal penhora só poderá 
efectivar -se se o seu titular for parte passiva na execução.

6. Neste contexto e perante o exposto, não podendo as embargantes, apesar de herdeiras, assumir 
na execução uma posição igual à do falecido cônjuge (sua mãe), os embargos de terceiro constituem o 
meio processual adequado para defesa dos seus direitos relativamente à penhora efectuada, a qual, não 
podendo incidir sobre os próprios bens que integravam a comunhão, mas apenas sobre o direito que o 
executado (cônjuge sobrevivo) detém no património comum, se consubstancia em diligência ofensiva 
de direito incompatível com a realização desta mesma diligência.

E, assim sendo, os presentes embargos não podem deixar de proceder.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

procedentes os presentes embargos de terceiro, com o consequente levantamento da penhora e cance-
lamento do respectivo registo.

Custas pela Fazenda Pública, mas apenas na instância, dado que não contra -alegou no recurso.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Competên-
cia do Tribunal Central Administrativo. Questão de facto. Avaliação da matéria 
colectável por métodos indirectos.

Sumário:

Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos factos que não foram levados 
ao probatório e dos quais a recorrente pretende retirar ilações jurídicas é compe-
tente para conhecer do recurso o Tribunal Central Administrativo e não o Supremo 
Tribunal Administrativo
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Processo n.º 532/12 -30.
Recorrente: Maria Rita Manços Godinho e José Maia Ferreira.
Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -

1 – Maria Rita Manços Godinho e José Maia Ferreira, com os sinais dos autos, recorrem para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 9 de Março de 
2012, na parte em que julgou improcedente o recurso por eles interposto contra a decisão do Director 
de Finanças de Coimbra, datada de 14 de Abril de 2011, que, ao abrigo dos artigos 89.º -A, n.ºs 7 e 8 
da Lei Geral Tributária (LGT) e 146.º -B do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
fixou o seu rendimento colectável por métodos indirectos para efeitos de IRS dos anos de 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009 no valor global de € 1.761.860.76.

Os recorrentes concluem as suas alegações de recurso nos seguintes termos:
a) A sentença recorrida procedeu a uma errada subsunção nas normas legais dos art.ºs 87.º, alínea f), 

e 89.º -A, n.º 5, da LGT, de quadro de facto antes não julgado como estando provado,
b) e isto porque entendeu que, ao dar como provados o projecto de relatório da inspecção tributária, 

o relatório final da inspecção tributária, estes da Direcção de Finanças de Aveiro, e a decisão de avalia-
ção da matéria colectável pelo método do art.º 89.º -A, n.º 5, da Direcção de Finanças de Coimbra, e os 
respectivos conteúdos, a existência dos factos e rendimentos referidos nestes elementos administrativos 
se tinham igualmente por fixados sem necessidade de formação de um juízo probatório sobre eles;

b) (sic) A suscitação, na pendência do recurso contencioso, da ilegalidade da obtenção, no processo 
de inquérito criminal, das certidões com base nas quais se instaurou o procedimento administrativo de 
liquidação do IRS, não corresponde à formulação de um pedido de recurso contencioso, mas antes ao 
exercício do contraditório sobre a legalidade das provas apreciandas pelo tribunal fiscal;

c) A obtenção de certidões do processo de inquérito criminal, sem a autorização do Ministério 
Público ou do Juiz de instrução, corresponde a uma violação do disposto no art.º 89.º do CPP e inquina 
a prova de ilegalidade;

d) A ilegalidade da obtenção da prova, no processo fiscal, em que as provas se regem pela lei 
geral dos art.ºs 341.º a 391.º do CC., retira -lhes valor probatório;

e) A competência de investigação criminal, que a lei presume delegada no Director de Finanças 
(art. 41.º, n.º 1, alínea b), do RGIT), não se estende também à competência para o exercício das demais 
competências legais do Ministério Público ou do Juiz de Instrução;

f) Ao tempo dos factos tributários de 2005 a 2008, inclusive, a alínea f) do art.º 87.º da LGT, 
aditada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, dispunha do seguinte modo: “Existência de uma 
divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo 
de património ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação”;

g) Perante os termos verbais, a ratio e a teleologia do art.º 18.º, n.º 3, da LGT, e 13.º, n.º 2, do 
CIRS, os sujeitos passivos do IRS, no caso de existir agregado familiar, são as pessoas a quem incumbe 
a sua direcção, e essas pessoas, no caso de agregado familiar constituído por cônjuges, são, actual-
mente, perante o disposto no art.º 1671.º, n.º 2, do Código Civil, marido e mulher;

h) Ao impor a tributação conjunta dos rendimentos do agregado familiar, o art.º 13.º, n.º 2 do 
CIRS, ou qualquer outra norma do sistema, não prescreve qualquer confusão entre os rendimentos 
brutos das pessoas que constituem o agregado familiar ou a fusão de todos esses rendimentos brutos 
numa nova unidade orgânico -tributária em relação à qual todos os efeitos fiscais passem depois a ser 
estabelecidos imediatamente, mas continua, antes, a manter -se a autonomia dos rendimentos de cada 
uma das pessoas do agregado familiar até à fase do englobamento, nomeadamente, para efeitos das 
deduções específicas sobre cada um desses rendimentos e seus diversos tipos, mesmo que estes sejam 
da categoria G;

i) Se o art.º 87.º, alínea f), da LGT fala de “acréscimo patrimonial evidenciado pelo sujeito 
passivo” e se os rendimentos, incluindo os advindos de incrementos patrimoniais, são imputados ao 
agregado familiar como rendimentos próprios de que os cônjuges sejam, pessoal ou conjuntamente, 
titulares apenas para englobamento e depois das deduções específicas, não tem a mínima justificação 
racional dar ao acréscimo patrimonial a que alude o artigo 87.º, alínea f), da LGT um sentido diferente, 
imputando -o logo ao agregado familiar, sem primeiro o imputar como rendimentos próprios de cada 
um dos membros da sociedade familiar;

j) As normas do art. 87.º, alínea f), e 89.º -A, n.º 5, da LGT não são normas definidoras da ti-
tularidade de rendimentos fiscais ou normas de incidência tributária, mas sim normas de avaliação 
(indirecta) da matéria tributável, sendo que esta se exprime em elementos positivos e negativos;

l) A interpretação do art.º 87.º, alínea f), da LGT, conforme com os valores constitucionais de 
não discriminação negativa da família, consagrados nos art.ºs 67.º, n.º 2, alínea f), e 104.º, nº1; da 
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igualdade, prescrito no art.º 13.º (basta pensar na existência de rendimentos diferentes dentro do agre-
gado e iguais fora do agregado familiar) e da limitação das em face da regra constante do art.º 18.º, 
n.º 2, da CRP, de limitação das leis restritivas de direitos constitucionais, como são os da protecção 
da família, apenas ao necessário para salvaguardar outros direitos constitucionais, como é o direito 
do Estado a arrecadar as receitas fiscais necessárias para satisfazer as suas necessidades financeiras 
(art.º 103, n.º 1) – limitação essa prescrita no art.º 18.º, n.º 2 -, todos os preceitos da CRP, é aquela 
segundo a qual o apuramento das situações que cabem no preceito se deve fazer em relação a cada 
um dos cônjuges, no caso de agregado familiar;

k) (sic) Esta interpretação é, ainda, demandada pelo facto de a não declaração de rendimentos, 
tributados a coberto dos preceitos dos art.ºs 87.º, alínea f), e 89.º -A, n.º 5, da LGT, ser susceptível de 
constituir o crime de fraude fiscal, previsto e punido no art.º 103.º do regime Geral das Infracções 
Tributárias, e de este não poder ser imputado, directamente, à unidade orgânico -fiscal do agregado 
familiar, mas às pessoas que tenham a sua direcção.

m) O uso, pela LGT, de um instrumento jurídico -fiscal, como é o previsto no art.º 87.º, alínea f), 
e 89.º -A, n.º 5, que tenha como resultado, poder imputar -se, directa e imediatamente, a cada um dos 
dois cônjuges, ou a quem tiver a direcção conjunta do agregado familiar, o rendimento bruto indistinto 
apurado em relação ao agregado familiar, advindo de tais acréscimos patrimoniais não justificados, 
é, chocantemente, desproporcionado e ilegítimo constitucionalmente, em face da regra constante do 
art.º 18.º, n.º 2, da CRP, de limitação das leis restritivas de direitos constitucionais, como são os da 
protecção da família, ao necessário para salvaguardar outros direitos constitucionais, e da possibili-
dade de ambos os cônjuges poderem ser directamente constituídos como arguidos do crime de burla 
p. p. pelo art.º 103.º do RGIT;

n) A exigência constante do art.º 9.º do C. Civil, adquirida também para o direito fiscal, por mor 
da regra constante do art.º 11.º da LGT, de que “não pode, porém, ser considerado pelo intérprete 
o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda 
que imperfeitamente expresso”, tem de ser entendida, no domínio do direito definidor de tipos legais, 
como é o direito fiscal que se prende com os elementos essenciais dos impostos (art.ºs 103.º, n.ºs 2 e 
3, e 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP), como sendo aquele sentido que pode ser captado pelo cidadão 
medianamente diligente, sensato e avisado, e esse sentido do art.º 87.º, alínea f), da LGT não é o de 
que o apuramento das situações que cabem no preceito se faça em relação ao agregado familiar, mas 
em relação a cada um dos cônjuges;

o) A disposição do art.º 87.º, alínea f), da LGT, na versão introduzida pela Lei n.º 94/2009, de 
1 de Setembro, não deve ser interpretada de forma diferente no tocante à questão analisada nas con-
clusões antecedentes;

p) Ao falar da “diferença entre o acréscimo de património ou o consumo evidenciados e os rendi-
mentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação”, como sendo o “rendimento 
tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G”, a fixar pela administração tributária, no 
caso da alínea f) do art.º 87.º da LGT, o n.º 5 do art.º 89.º -A, da mesma LGT, entende, como não pode 
deixar de ser, a diferença entre o acréscimo de património acima do valor de um terço (cuja margem 
é tida como por justificada) e os rendimentos declarados no mesmo período de tributação);

q) Se a lei irreleva a diferença que seja inferior a um terço existente entre os rendimentos evi-
denciados pelo sujeito passivo, no período de tributação, e os declarados, por razões de segurança 
jurídica de obtenção da justiça fiscal relativa a uma presunção de existência de rendimentos, não pode, 
sob pena de incongruência, vir, depois, a tomar esse terço como rendimento não justificado e incluí -lo 
na determinação do rendimento tributável;

r) Interpretação contrária é fiscalmente injusta e atentatória do princípio da proporcionalidade 
a que a lei fiscal está sujeita, nos termos do art.º 18.º, n.ºs 2 e 3, da CRP, decorrente do facto de cons-
tituir uma restrição desproporcionada ao direito fundamental de propriedade dos contribuintes e não 
necessária para salvaguardar o direito fundamental do Estado à arrecadação das receitas fiscais;

s) A procedência do recurso contencioso, quanto à falta de fundamentação e ao erro nos pressu-
postos de facto relativos à taxa de câmbio, apenas pode implicar a anulação da decisão administrativa 
inquinada, por o contencioso ser de mera anulação, não podendo o tribunal fiscal definir como deve 
ser renovado o acto, sob pena de violação do princípio da separação de poderes consagrado no art.
º 111.º da CRP (cf. Acórdão do STA, de 1/6/2011, Rec. 058/11, in www.dgsi.pt -Acórdãos do Supremo 
tribunal administrativo);

t) o n.º 3 do art.º 60.º é materialmente inconstitucional, por afectar o conteúdo essencial do direito 
de audiência, constitucionalmente garantido pelo art.º 267.º, n.º 5, da C.R.P. e concretizado nos art.ºs 8.
º e 100.º a 103.º C.P.A., quando interpretado no sentido de que, não se estando perante uma decisão 
administrativa totalmente favorável ao interessado, admite a prolação da decisão administrativa sem 
que este tenha tido oportunidade de se pronunciar sobre quaisquer questões de direito apreciadas na 
decisão ou haja realização de diligências que produzam prova sobre factos que lhe possam aproveitar 
e sobre os quais não tenha podido pronunciar -se;
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u) A circunstância de o lapso ter sido explicitado no relatório final da inspecção, sob a forma 
estilística de um “EM TEMPO”, não faz com que essa explicitação se possa também ter como efectuada 
ao anterior Projecto de Relatório, apenas do qual foram os recorrentes notificados;

v) A correcção efectuada pela administração, a coberto de tal “EM TEMPO”, não tem a natu-
reza ou qualificação de um simples “lapso”, violando o direito de audição estabelecido no art.º 60.
º, n.º 1, alínea a), da LGT, pois o juízo da sentença só é possível porque efectua antecipação quanto 
à definição de efeitos no que importa à situação de facto e de direito que pode emergir de todos os 
factos, incluindo dessa parte dos factos;

y) (sic) Não é irrelevante que o Projecto de Relatório, sobre o qual foram os recorrentes ouvidos, 
tenha incluído ou não essa explicitação, quer do ponto de vista factual, quer jurídico;

w) O facto de os recorrentes conhecerem a existência do rendimento, a que alude esse “EM 
TEMPO”, não autoriza a sentença a ponderar que os recorrentes tinham de necessariamente pressupor 
que eles haviam sido tomados como tal, como rendimentos da categoria A, e não como rendimentos 
da categoria G;

x) Enquanto pressupostos de facto da decisão administrativa, os elementos desse “EM TEMPO” 
careciam de ser evidenciados, nos seus precisos termos, até porque o contribuinte não pode adivinhar 
se os factos que conhece pessoalmente e que não são assumidos como tais pela administração fiscal 
são ou não fundamento de facto da decisão administrativa;

z) Tendo -se a sentença recorrida decidido pela ilegalidade da determinação da matéria tributá-
vel dos anos de 2005 e 2006 segundo os rendimentos líquidos declarados, a procedência do recurso 
contencioso, apenas pode implicar a anulação da decisão administrativa inquinada, por o contencioso 
ser de mera anulação, não podendo o tribunal fiscal definir como deve ser renovado o acto, pois não 
é um órgão da administração activa dos impostos, sob pena de violação do princípio da separação de 
poderes consagrado no art. 111.º da CRP;

aa) Ao contrário do decidido, mesmo perante os dados de facto constantes da decisão de ava-
liação impugnada, relativos ao ano de 2005, sempre essa situação de facto não cabe na previsão da 
alínea f) do art. 87.º da LGT.

Termos em que – e com o douto suprimento de V.ªs Ex.ªs, com o qual sempre se conta – deve ser 
dado provimento ao recurso jurisdicional, revogada a decisão recorrida e anulada a decisão de ava-
liação da matéria colectável pelo método indirecto constante dos arts. 87.º, alínea f), e 89.º -A, n.º 5, 
da LGT, aqui impugnada, com todas as legais consequências.

2 – Contra -alegou o recorrido, concluindo nos termos seguintes:
A. Em sede de alegações, em primeira instância, os Recorrentes vieram alegar que as provas do-

cumentais carreadas ao processo não o poderiam ter sido, porquanto dos autos de que foram extraídos 
se encontravam abrangidos pelo segredo de justiça.

B. É na petição que os Recorrentes tinham de expor as razões de facto e de direito que funda-
mentam o seu pedido, é nesse preciso âmbito que devem ser alegados os factos integrantes da causa 
de pedir e delineado o pedido que daquela decorre, salvo se os mesmos factos forem supervenientes 
ou de conhecimento oficioso.

C. Assim sendo, a ulterior invocação de um eventual vício só poderia ser aceite caso se encontrasse 
preenchido o condicionalismo previsto no art.º 273.º do CPC (ampliação do pedido/causa de pedir) ou 
no art.º 506.º do Código de Processo Civil (articulados supervenientes), face à aplicação subsidiária 
deste diploma legal (alínea e) do art. 2.º do CPPT).

D. Não se verificando a possibilidade de ampliação prevista no artigo 273.º, do CPC, não pode a 
pretensão dos Recorrentes proceder, conforme bem decidiu o douto Tribunal a quo – vide, no mesmo 
sentido o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, prolatado no Processo: 0761/09 a 
25 -11 -2009.

E. Os Recorrentes pugnam que o acréscimo patrimonial não justificado não se coaduna com o 
conceito de sujeito passivo e agregado familiar, concluindo que “não são os rendimentos do agregado 
familiar qua tale que são determinados indirectamente, mas sim os rendimentos de cada um dos sujeitos 
passivos que compõem esse agregado”

F. Contudo, conforme determina o artigo 13.º, n.º6, do CIRS: «As pessoas referidas nos números 
anteriores não podem, simultaneamente, fazer parte de mais do que um agregado familiar nem inte-
grando um agregado familiar, ser consideradas sujeitos passivos autónomos.»

G. O douto Tribunal a quo concluiu, em linha aliás com a melhor jurisprudência, como é o citado 
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, proferido no processo n.º 00470/05.05.0BEBRG, a 
13 de Novembro de 2008, que: «(…) os pressupostos do facto tributário devem ter -se por preenchidos 
em relação a ambos, sem que se torne necessário estabelecer a titularidade de cada parcela do rendimento 
englobado para efeitos de tributação, do que deriva serem ambos, solidariamente, responsáveis pelo 
cumprimento da dívida tributária, nos termos e para os efeitos do art. 21.º, n.º 1, da LGT».

H. Também no que respeita à falta de fundamentação da taxa de câmbio, bem andou o douto 
Tribunal a quo quando, não tendo os Recorrentes justificado a origem – também – daqueles valores, 



2006

decidiu o seguinte: «A recorrida, na contestação, veio reconhecer lapso aritmético, pois a fixação do 
valor dos 4.013,00 dólares (moeda sem curso legal em Portugal), foi efectuada através da taxa de 
Câmbio de 1,3197 – conforme consta do site do Banco de Portugal – cfr. artigo 23.º, n.º 1, alínea b), 
do CIRS. Sendo que essa taxa refere -se ao câmbio de euros em dólares e não ao câmbio de dólares em 
euros, como por lapso se indicou. Assim, pelo exposto tendo vindo a AT a reconhecer o lapso aritmético 
quanto á conversão dos 4.013,00 dólares apreendidos na residência dos recorrentes, determina -se a 
anulação parcial quanto à quantificação apurada, relativa ao exercício de 2009, devendo ser corrigido 
o valor, pela aplicação da taxa correta, reduzindo assim o montante do incremento patrimonial relativo 
ao referido exercício.»

I. O acto tributário é por definição e natureza um acto divisível, pelo que, no que respeita à conde-
nação na aplicação da taxa correcta, a mesma decorre da lei – vide artigo 23.º do CIRS  -, ao que acresce 
ainda referir que o douto Tribunal a quo não desonerou a administração fiscal da sua concretização, não 
se substituindo à mesma, em respeito, portanto, do propalado princípio da separação de poderes.

J. Na mesma linha de argumentação prosseguem os Recorrentes ao pugnarem pela anulação 
integral das liquidações de IRS referentes aos anos de 2005 e 2006, na medida em que relativamente a 
esses, a douta decisão do Tribunal a quo foi a de anular parcialmente as correcções à matéria tributável 
fixada, considerando -se o valor do rendimento bruto declarado.

K. Carecem, todavia, os recorrentes de razão, primeiro, porque desconhecem a figura da anulação 
parcial, sendo que, como se demonstrou supra, é doutrina e jurisprudência comummente aceite que a 
liquidação é um acto divisível e, portanto, susceptível de anulação parcial;

L. Segundo, porque confundem os Recorrentes uma anulação parcial decorrente duma mera opera-
ção aritmética (a diferença a imputar como incremento patrimonial deixou de ser o rendimento liquido 
para ser o rendimento bruto, ou “declarado”), com um juízo estritamente administrativo subtraído ao 
poder judicial, face ao princípio da separação de poderes.

M. Se assim fosse, então muito menos seriam susceptíveis de anulação as determinações de ma-
téria tributável em obediência, por exemplo, ao disposto no artigo 89.º -A, n.º 4, da LGT, mas em que 
existem justificações parciais dos incrementos patrimoniais, como, comummente, são.

N. A divergência não justificada é aferida não a partir do incremento patrimonial não justificado, 
mas sim do rendimento declarado, como é, claramente perceptível da redacção em vigor à data dos 
factos do artigo 87.º, alínea f), da LGT: «Existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, 
um terlo entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo 
sujeito passivo no mesmo período de tributação.»

O. Assim, considerando (bem) os rendimentos brutos declarados – quanto ao ano de 2005 – num 
total de 97.250,74€, existirá susceptibilidade de aplicação daquela disposição a partir do momento 
em que o sujeito passivo apresente incrementos patrimoniais superiores a 129.667,65€ (97.250,74€ 
acrescidos de um terço desse valor).

P. Disto mesmo, deu conta ao Recorrente a douta decisão ora recorrida, em termos que não podem, 
pois, merecer qualquer reparo.

Q. Alegam os Recorrentes que o seu direito de audição – que não exerceram – não correspondeu 
a um efectivo exercício de audiência prévia por, no Relatório Final, terem sido aduzidos novos factos 
sobre os quais não teve oportunidade de se pronunciar.

R. Contudo, tais “factos novos”, decorrem de um lapso, explicado no próprio Relatório Final de 
Inspecção, onde se pode ler: «No quadro constante da página 12 do relatório, por lapso foi mencionado 
como rendimento da categoria G, no exercício de 2009. O montante de € 22.000,00. No entanto, este 
montante respeita a rendimentos da categoria A e não a rendimentos da categoria G. tal inexactidão 
não interfere com o total de rendimentos declarados no exercício de 2009, conforme se demonstra no 
quadro seguinte (…)«, onde tal facto se ilustra.

S. Não interferindo nem com o total de rendimentos declarados no exercício de 2009 – como se 
disse -, nem com a determinação da matéria tributável…

T. E se tal não bastasse, os alegados “factos novos” são elementos que constam da declaração de 
IRS dos próprios Recorrentes!

U. Não decorre da douta sentença recorrida qualquer dúvida relativamente aos factos provados.
V. Mais, resulta de forma clara da douta decisão recorrida quais os factos não provados.
W. Considerações por de mais evidentes não só no elencar da matéria de facto dada como provada 

e não provada, como da motivação subjacente a tal julgamento.
X. Por assim ser, não padece a douta sentença recorrida de qualquer dos vícios que lhe são assa-

cados, correspondendo isso sim a uma correcta e justa aplicação do Direito aos factos.
Nestes termos, e nos demais de direito, sempre com o mui douto suprimento de V. Exas: Deve ser 

negado provimento ao presente recurso, mantendo -se a decisão do Director de Finanças de Coimbra 
que determinou a avaliação indirecta da matéria colectável de IRS aos r, nos termos decididos pelo 
douto Tribunal a quo assim se fazendo a acostumada Justiça,
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de 
fls. 1218/1219, no qual suscitou a questão da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo 
Tribunal para conhecimento do objecto do recurso, porquanto «(…) o recorrente, como fundamento 
da sua pretensão, além do mais, invoca nas conclusões a) e b) que a sentença recorrida fez uma errada 
subsunção nas normas dos artigos 87.º/1/f) e 89.º -A/5, da LGT, de quadro de facto que não está 
provado, ao contrário do que sustenta a sentença recorrida e isto porque o tribunal recorrido ao 
dar como provados os projectos de RIT, o RIT e a decisão do Director de Finanças de Coimbra, 
e os respectivos conteúdos deu como provada a existência de factos dos factos e rendimentos 
referidos nesses elementos produzidos pela AT. Ou seja, o recorrente sustenta que os factos e rendi-
mentos constantes dos referidos documentos administrativos não se mostram provados, ao contrário da 
posição assumida pela sentença recorrida. Por outro lado, os recorrentes alegam que o procedimento 
administrativo de liquidação do IRS teve na sua génese certidões extraídas de inquérito criminal 
sem autorização do MP ou do Juiz de Instrução, factualidade essa que não tem suporte na decisão 
recorrida e da qual os recorrentes pretendem extrair consequências jurídicas, a saber, que não 
têm valor probatório. (…)»

4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 1220 a 1222), vieram os recorren-
tes responder nos termos de fls. 1223 a 1225, concluindo que deve julgar -se improcedente a questão 
prévia suscitada pelo MP.

Com dispensa dos vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à Conferência.

 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
Importa primariamente decidir da questão prévia da suscitada pelo Ministério Público – da incom-

petência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para conhecimento do objecto do recurso.
Improcedendo a excepção de incompetência, haverá então que conhecer do mérito do recurso.
6 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Em 22/07/2010, foi elaborada informação pela Direção de Finanças de Aveiro, na qual se 

solicitou à Direção de Finanças de Coimbra autorização para elaboração de atos de inspeção aos 
Impugnantes; (fls. 322 a 336 dos autos)

2. A informação foi determinada em consequência, das ações inspetivas às empresas “Distri-
lhada Supermercados, S.A.”, NIF 503286931, “Distribairro  Supermercados, S.A.” NIF 504.033.778 
e “Distrimarialvas  - Distribuição Alimentar, S.A.” NIF 502604395” que culminaram na abertura de 
Processo de Inquérito, n.º 93/08.2IDAVR (fls. 322 a 336 dos autos);

3. Em 30/03/2009, no âmbito do referido Processo de Inquérito procedeu -se ao Mandado de busca 
e apreensão, quer nas referidas empresas, quer na residência dos recorrentes, tendo sido apreendidos 
na residência destes, entre outros, documentos bancários de contas particulares, dólares e dinheiro. 
(fls. 322 a 336 dos autos);

4. Os recorrentes eram à data dos actos administradores comuns às três empresas: Distrilhada 
Supermercados, S.A., Distribairro  - Supermercados, S.A. e Distrimarialvas  - Distribuição Alimentar, 
S.A.”. (fls. 322 a 336 dos autos);

5. Em 18/03/2011, os Serviços de Inspeção Tributária da Direção Distrital de Finanças de Aveiro 
elaboraram o projeto de relatório de inspeção tributária de que se junta cópia certiticada de fls. 43 
a 57 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e de onde, além do mais, consta 
o seguinte:

«DESCRIÇÃO SUCINTA DAS CONCLUSÕES DA AÇÃO DE INSPEÇÃO
Em sede de Imposto S/ Rendimento Pessoas Singulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.761.890,76
Exercício de 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.328,28€ 

Ponto do relatório Resumo da infração Artigo(s) infringido Montante

IV e V Falta de englobamento dos rendimentos Artigo 22.º CIRS  €106.328,28

 Exercício de 2006 410.576,17€ 

Ponto do relatório Resumo da infração Artigo(s) infringido Montante

IV e V Falta de englobamento dos rendimentos Artigo 22.º CIRS  410.576,17
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Ponto do relatório Resumo da infração Artigo(s) infringido Montante

IV e V Falta de englobamento dos rendimentos Artigo 22.º CIRS  870.285,96

 Exercício de 2008 266.258,62€ 

Ponto do relatório Resumo da infração Artigo(s) infringido Montante

IV e V Falta de englobamento dos rendimentos Artigo 22.º CIRS  266.258,62

 Exercício de 2009 €108.441,73€ 

Ponto do relatório Resumo da infração Artigo(s) infringido Montante

IV e V Falta de englobamento dos rendimentos Artigo 22.º CIRS 108.441,73

 (…)
IV.6
Ora no caso em apreço verificamos que, se por um lado:
O valor correspondente aos depósitos efectuados, que integram os saldos das contas ban-

cárias, cujos titulares são o casal (José Ferreira e Maria Rita), ascendem o €193.880,60 (2005); 
€501.086,60(2006); €963.320,00(2007); €359.872,26 (2008) e € 93.561,94 (2009).

Os montantes apreendidos na residência dos sujeitos passivos em 2009, ascendem a 
€ 257.755,96.

Por outro lado:
Os rendimentos declarados pelo sujeito passivo e cônjuge, cingiram -se às importâncias de € 

87.552,32 (2005), €90.510,43(2006), €93.034,04 (2007), €93.673,64(2008) e €242.876 não comportam, 
em cada ano, o referido acréscimo patrimonial. 

Art. 87.º alínea f) LGT 2005 2006 2007 2008 2009 Totais

Depósitos numerário
e cheques

 (1) 193.880,60 501.086,60 963.320,00 359.872,26 93.561,44 2111.721,40

Dinheiro apreendido
residência

 (2) 257.755,96 257.755,96

Total (3)=(1)+(2) 193.880,60 501.086,60 963.320,00 359.872,26 351.317,90 2.369.477,36

Ren. Líquidos Declarados  (4) 87.552,32 90.510,43 93.034,04 93.613,64 242.876,17 2.627.233,32

 Questionados os sujeitos passivos, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 89.ºA - da LGT, sobre 
a origem daqueles rendimentos, não foi prestado, até à data, qualquer esclarecimento e/ou justifica-
ção, pelo que os valores em causa, passam a constituir rendimentos auferidos pelos sujeitos passivos, 
integrando o seu património.

Assim, face à divergências não justificados quando comparadas com os rendimentos declarados 
estão reunidos os pressupostos para o recurso à avaliação indirecta, previstos na alíneas f) do artigo 87.
º da LGT, a fim destes Serviços determinarem o rendimento tributável do sujeito passivo em apreço 
para os anos de 2005 a 2009, conforme se apura no capítulo seguinte.

Estes incrementos patrimoniais não justificados e determinados nos termo do art.º 87.º e 89.º -A 
da LGT, constituem rendimentos da categoria G, de acordo com o descrito na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 9.º do CIRS.

 Exercício de 2007 870.285,96€ 
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V. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS 
INDIRETOS (...)

V. 1. 1 Exercício de 2005, 2006, 2007 e 2008
Nos termos da alínea f) do artigo 87.º da LGT, redacção anterior à Lei n.º 94/2009 de 1 Setem-

bro, a avaliação indirecta só pode efectuar -se no caso de “(…) Existência de uma divergência não 
justificada de, pelo menos um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou 
o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.”

Assim existindo pressupostos para a aplicação dos métodos indirectos, propomos os seguintes 
incrementos patrimoniais a tributar, conforme quadro anexo: 

Alínea a) do n.º5 do art. 89.º -A da LGT 2005 2006 2007 2008

Depósitos numerário e cheques  (1) 193.880,60 501.086,60 963.320,00 359.872,26
Ren. Líquidos Declarados  (2) 87.552,32 90.510,43 93.034,04 93.613,64

Incremento patrimonial a tributar (3)=(1) -(2) 106.328,28 410.576,17 870.285,96 266.258,62

 V. 1.2 Exercício de 2009
Relativamente ao exercício de 2009, a alínea f) do art.º 87 da LGT, com a redacção dada pela Lei 

n.º 94/2009 de /09, dispõe que a avaliação indirecta pode efectuar -se em caso de “(…) Acréscimo de 
património ou despesa efectuada, incluindo liberalidades, de valor superior a €100.000, verificados 
simultaneamente com a falta de declaração de rendimentos ou com a existência, no mesmo período 
de tributação, de uma divergência não justificado com os rendimentos declarados”, pelo que neste 
exercício propomos o seguinte incremento a tributar, conforme quadro abaixo: 

Alínea a) do n.º5 do art. 89.º -A da LGT 2009

Depósitos numerário e cheques  (1) 93.561,94
Dinheiro apreendido residência

Total
 (2)

(3)=(1)+(2)
257.755,96
351.317,90

Ren. Líquidos Declarados (4) 242.876,17
Incremento patrimonial a tributar  (5=3 -4) 108.441,73

 (…)»
6. Os recorrentes foram notificados na pessoa do seu mandatário Dr. Luís Miguel Rodrigues, por 

carta registada, datada de 21/03/2011 do projeto de decisão para efeitos de direito de audição, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido. (fls 42 dos autos);

7. Em 04/04/2011, os Serviços de Inspeção Tributária da Direção Distrital de Finanças de 
Aveiro elaboraram o Relatório de Inspeção Tributária que mereceu provimento superior do Diretor 
de Finanças de Coimbra, conforme documento de fls. 322 a 336 dos autos, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido, e de onde, consta que o descrito e proposto no projeto de relatório e ainda 
o seguinte:

«(…)
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO  - FUNDAMENTAÇÃO
Através do ofício n.º 8403367 do dia 21 de Março de 2011, notificamos o mandatário de José Maia 

Ferreira e Maria Rita Mancos Godinho, por carta registada, (...), para no prazo de 15 dias exercer, 
querendo, o Direito de Audição, sobre o Projecto de Conclusões do Relatório de Inspecção(...).

No dia 25 de Março, deu entrada nesta direcção de Finanças, uma carta proveniente do man-
datário dos sujeitos passivos, comunicando que prescindem do direito de audição e que requerem o 
prosseguimento do procedimento, pelo que mantêm na integra as correcções constantes no Projecto 
de Relatório.

Em tempo:
No quadro constante da pag. 12 do relatório, por lapso foi mencionado como rendimento da 

categoria G, do exercício de 2009, o montante de €22.000,00. No entanto, este montante respeita a 
rendimentos da categoria A e não a rendimentos da categoria G. Tal inexactidão não interfere com 
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Exercícios 2005 2006 2007 2008 2009 

Cat.A 96.984.20 100.567.20 103.371.14 104.015.14 222.091,01 
Mod.. 31RS Cat. E 266.54 

CatB 40.618,74 

Total Rendimento Bruto 97.250,74 100.567,20 103.371, 14 104.015,14 262.709,75 

 (…)»
8. Os recorrentes não exerceram o direito de audição prévia;
9. Em 11/04/2011, o Sr. Diretor de Finanças de Coimbra, lavrou decisão final, para cada um dos 

anos (2005, 2006, 2007, 2008 e 2009) nos termos que constam de fls. 322 a 336, aqui também dado 
por reproduzido.

10. Os recorrentes foram notificados na pessoa do seu mandatário Dr. Luis Miguel Rodrigues, 
por carta registada, datada de 11/04/2011, do Relatório de Inspeção Tributária, que consta de fls 316 
dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzindo:

11. Nesta sequência foram fixado o conjunto de rendimentos líquidos, por métodos indiretos, nos 
termos previstos nos artigos 87.º e 89.º -A, ambos da LGT e do artigo 65.º do CIRS, no(s) seguinte(s) 
exercício(s): 

Ano Rendimentos Liquido Fixado

2005 €193.880,60
2006 €501.086,60
2007 €963.320,00
2008 €359.872,26
2009 €351.317,90.

 12. Os recorrentes foram emigrantes em França;
13. Nas declarações, modelo 3 de IRS, os sujeitos passivos, no exercício de 2005, 2006, 2007, 

2008 e 2009 declaram, na categoria A, B e F, os rendimento declarados de € 87.552,32, € 90.570,43, 
€ 93.673,64 e € 242.876,77 respetivamente (fls. 43 a 57 dos autos):

14. O presente recurso deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra em 20/04/2011 
(fls. 1 dos presentes autos).

2.2 FACTOS NÃO PROVADOS
A proveniência do acréscimo patrimonial, relativamente aos anos de 2005 a 2009, detetado pela 

Administração Fiscal, nas contas bancárias e montantes aprendidos na residência recorrentes.
7 – Apreciando.
7.1 Questão prévia: Da incompetência deste Supremo Tribunal para conhecimento do ob-

jecto do recurso
No seu parecer junto aos autos suscita o Ministério Público a excepção de incompetência deste 

Supremo Tribunal Administrativo para conhecimento do objecto do recurso, pois que a sua competência 
é restrita à matéria de Direito (artigos 26.º alínea b) e 30.º, alínea a) do ETAF e 280.º n.º 1 do CPPT) 
e os recorrentes, como fundamento da sua pretensão, além do mais, invocam nas conclusões a) e b) 
que a sentença recorrida fez uma errada subsunção nas normas dos artigos 87.º/1/f) e 89.º -A/5, da 
LGT, de quadro de facto que não está provado, ao contrário do que sustenta a sentença recorrida 
e isto porque o tribunal recorrido ao dar como provados os projectos de RIT, o RIT e a decisão do 
Director de Finanças de Coimbra, e os respectivos conteúdos deu como provada a existência de factos 
dos factos e rendimentos referidos nesses elementos produzidos pela AT, para além de que alegam 
que o procedimento administrativo de liquidação do IRS teve na sua génese certidões extraídas de 
inquérito criminal sem autorização do MP ou do Juiz de Instrução, factualidade essa que não tem 

o total dos rendimentos declarados no exercício de 2009, conforme se demonstra no quadro seguinte 
que se apresenta devidamente rectificado:

Evolução Rendimentos declarados pelo agregado familiar (casal)
Maria Rita e José Ferreira 



2011

suporte na decisão recorrida e da qual os recorrentes pretendem extrair consequências jurídicas, a 
saber, que não têm valor probatório.

Notificados do parecer do Ministério Público vieram os recorrentes defender a improcedência 
da questão prévia suscitada, afirmando que o que os recorrentes questionam é, pura e simplesmente, 
ou a correcção jurídica do juízo de aplicação do direito que a decisão recorrida levou a cabo, rela-
tivamente a cada uma das questões sobre os factos constantes da sua fundamentação de facto, ou a 
correcção jurídica do juízo de determinação da lei aplicável a cada uma das questões, ou a validade 
constitucional da lei aplicada ou aplicável (…), concretizando que (…) o que se discute, no recurso 
jurisdicional, é a correcção da decisão recorrida em não conhecer da questão da ilegalidade das 
provas no procedimento administrativo, que lhe foi colocada, depois da instauração do processo, por 
considerar essa questão como consubstanciando em pedido da acção ou do recurso (…) e que (…) 
não é verdade que os recorrentes, como fundamento da sua preensão (sic), “invoquem nas conclusões 
a) e b) que a sentença recorrida fez uma errada subsunção nas normas dos artigos 87.º/1/f) e 89.º -A/5, 
da LGT, de quadro de facto que não está provado, ao contrário do que sustenta a sentença recorrida 
e isto porque o tribunal recorrido ao dar como provados os projectos de RIT, o RIT e a decisão do 
Director de Finanças de Coimbra, e os respectivos conteúdos deu como provada a existência de factos 
dos factos e rendimentos referidos nesses elementos produzidos pela AT”, pois que (…) o que aí se 
diz é tão só que a fundamentação da sentença recorrida, de dar como provados os projectos de RIT, 
o RIT e a decisão do Director de Finanças de Coimbra, e os respectivos conteúdos, não se equivale 
a um juízo probatório de dar como provada a existência dos factos e rendimentos referidos nesses 
elementos produzidos pela AT.

Vejamos, pois.
Como é sabido, das decisões de primeira instância apenas cabe recurso para o Supremo Tribunal 

Administrativo “quando a matéria for exclusivamente de direito”, cabendo recurso para o Tribunal 
Central Administrativo das restantes decisões judiciais que o admitam (artigos 280.º n.º 1 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário e 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais).

Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1 do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários 
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo (TCA), salvo quando a matéria 
for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo (STA).

Assim, para aferir da competência, em razão da hierarquia do STA, há que olhar para as conclu-
sões da alegação do recurso (sabido que elas definem e delimitam o objecto e âmbito do mesmo  - cf. 
os arts. 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do CPC) e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se 
resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto  - seja porque o recorrente defende 
que os factos levados ao probatório não estão provados, seja porque diverge das ilações de facto que 
deles se devam retirar, seja porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em 
abstracto, indiferentes para o julgamento da causa (cfr. o Ac. deste Tribunal de 30 de Junho de 2010, 
rec. n.º 201/10).

Ora, a alegação dos recorrentes sintetizada nas a) e b) das conclusões das suas alegações de recurso 
– de que a sentença recorrida procedeu a uma errada subsunção nas normas legais dos art.ºs 87.º, 
alínea f), e 89.º -A, n.º 5, da LGT, de quadro de facto antes não julgado como estando provado, e isto 
porque entendeu que, ao dar como provados o projecto de relatório da inspecção tributária, o rela-
tório final da inspecção tributária, estes da direcção de Finanças de Aveiro, e a decisão de avaliação 
da matéria colectável pelo método do art.º 89.º -A, n.º 5, da Direcção de Finanças de Coimbra, e os 
respectivos conteúdos, a existência dos factos e rendimentos referidos nestes elementos administrati-
vos se tinham igualmente por fixados sem necessidade de formação de um juízo probatório sobre eles 
 - implica a necessidade de dirimir “questões de facto”, porque se defende, a final, que os factos levados 
ao probatório não estão provados (cfr. o Ac. deste Tribunal de 30 de Junho de 2010, rec. n.º 201/10), o 
que tem por efeito a incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para conhecimento 
do objecto do recurso.

Também na conclusão c) das alegações de recurso se invocam factos que não vêm dados como 
provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da questão da causa, pois que 
os recorrentes dão como implicitamente assente que foram obtidas certidões do processo de inqué-
rito criminal sem autorização do Ministério Público ou do Juiz de Instrução e tal facto, sem qualquer 
correspondência no probatório fixado, pode, em abstracto, relevar para o julgamento da questão da 
tempestividade da alegação feita em primeira instância – e aí não conhecida – da ilegalidade das provas 
utilizadas no procedimento administrativo porque alegadamente obtidas com violação do segredo de 
justiça.

O facto de em causa no recurso serem igualmente colocadas questões “de direito”, não obsta à 
incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para conhecimento do recurso, pois que, como 
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se disse no Acórdão deste Tribunal de 9 de Setembro de 2009 (rec. n.º 558/09), se o recurso versar 
matéria de direito e matéria de facto é (este Tribunal) incompetente para dele conhecer, em razão 
da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo – art. 38º alínea a) do novo ETAF.

Deste modo, tem de entender -se que em causa no recurso não está “matéria exclusivamente de 
direito”, pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente para a conhecer do recurso, 
sendo competente para o seu conhecimento o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção de Con-
tencioso Tributário), ex vi dos artigos 280.º, n.º 1 do CPPT e 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Verifica -se, pois, excepção dilatória de incompetência absoluta deste Tribunal, o que obsta ao 
conhecimento do mérito e dá lugar à absolvição da instância do recorrido (artigos 101.º, 494.º, alínea a) 
e 493.º, n.º 2 do Código de Processo Civil), salvo se for oportunamente requerida a remessa do processo 
ao Tribunal competente, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

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

do Supremo Tribunal Administrativo em julgar este Supremo Tribunal incompetente em razão da hie-
rarquia para conhecer do presente recurso.

Custas do incidente pelos recorrentes, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UCs.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. – Isabel Marques da Silva (relatora) – Lino Ribeiro –Dulce Neto. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Extinção da execução. Impossibilidade superveniente da 
lide.

Sumário:

 I — Em sede de oposição à execução fiscal, não pode julgar -se verificada a impossi-
bilidade superveniente da lide em face do despacho de extinção da execução sem 
que esteja demonstrado que o executado foi notificado desse despacho e contra 
ele não reagiu ao abrigo do disposto no art. 276.º do CPPT, pois só então pode 
considerar -se assente a extinção da execução fiscal.

 II — A extinção da execução fiscal pelo pagamento não acarreta a impossibilidade 
superveniente da oposição quando nesta se está a discutir a legalidade da dívida 
exequenda ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, possibilidade 
que existe quando aquela dívida não resulte de acto administrativo ou tributário 
prévio definidor da obrigação, como pode suceder relativamente às contribuições 
para a Segurança Social.

Processo n.º 537/12 -30.
Recorrente: SIB – Sociedade Industrial de Britagem, Lda.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Leiria, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 A sociedade denominada “SIB – Sociedade Industrial de Britagem, Lda.” (adiante Executada, 
Oponente ou Recorrente) deduziu oposição a uma execução fiscal que contra ela foi instaurada pelo 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), através da Secção de Processo de Leiria, 
para cobrança coerciva de dívida proveniente de contribuições para a Segurança Social.

Invocando os fundamentos das alíneas a) e h) do art. 204.º, n.º 1, do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (CPPT), alegou a Oponente, em resumo, o seguinte:

• as certidões de dívida não cumprem as exigências que a lei lhes impõe;
• a Executada não tem quaisquer dívidas à Segurança Social, pois sempre efectuou os pagamentos 

legalmente exigíveis;
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• embora as certidões de dívida o não refiram, as dívidas aí referidas reportam -se, não a retribuições 
devidas aos trabalhadores ou aos membros dos órgãos sociais, mas sim a prémios de produtividade, 
sobre os quais não são devidas contribuições para a Segurança Social;

• acresce que a Segurança Social nunca incluiu os montantes desses prémios no cálculo das pres-
tações que pagou aos trabalhadores e membros dos órgãos sociais da ora Oponente.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, em sede liminar, verificando que o órgão 
de execução fiscal declarou a execução extinta pelo pagamento, indeferiu liminarmente a oposição por 
impossibilidade superveniente da lide.

Deixou ainda registado que «[a]s partes não foram ouvidas para deduzirem oposição, porquanto 
são factos manifestos e simples, que constam dos autos e são do conhecimento das partes, pelo que é 
manifesta a desnecessidade de realização do contraditório – cfr. artigos 3.º, n.º 3, do CPC, ex vi 2.º, 
alínea e), do CPPT».

1.3 A Oponente não se conformou com a decisão e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«1. A Recorrente deduziu oposição à execução instaurada pelo IGFSS alegando que as certidões 
de dívida juntas com a petição inicial não constituíam títulos executivos.

2. Realmente a oponente sempre pagou pontualmente as contribuições e cotizações deduzidas nos 
vencimentos dos seus trabalhadores e membros dos órgãos sociais.

3. Pelo que a exigência do IGFSS ao pretender que se efectuassem descontos sobre prémios de 
produtividade era claramente ilegal por inexistência de tais contribuições e ilegalidade da quantia 
exequenda.

4. Na verdade, os prémios de produtividade à face da Lei não constituem remuneração por não 
serem prestações nem regulares nem periódicas.

5. Só que, na pendência da oposição, a requerente acordou com o IGFSS em depositar o valor 
da quantia exequenda (não beneficiou da isenção de juros nem custas) prosseguindo os autos os seus 
normais termos até final.

6. Caso a requerente obtivesse ganho de causa ficaria com um crédito sobre a Segurança Social 
e caso perdesse o pleito nada mais teria a pagar.

7. Todavia por despacho do Senhor Coordenador da Secção de Processos foi declarada extinta a 
execução sem que a requerente tivesse do mesmo sido notificada.

8. O Tribunal declarou extinta a execução indeferindo liminarmente a oposição.
9. Ora, no entender da recorrente foi violado o princípio do contraditório expressamente consa-

grado no art. 45.º do CPPT.
10. Devendo assim ser revogada a douta sentença proferida – já que não há fundamento para 

indeferimento liminar, e substituída por outra.
11. Que ordena a notificação da requerente para se pronunciar sobre o despacho do Exmo. Sr. 

Coordenador do IGFSS e
12. Só então o Tribunal se poderá pronunciar sobre o prosseguimento ou não da oposição deduzida 

pela requerente assim se fazendo
Justiça».
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser concedido provimento 
ao recurso e revogada a decisão recorrida, com a seguinte fundamentação:

«A recorrente apresentara oposição com base em outros fundamentos no disposto no art. 204.º 
n.º 1 alínea h) do C.P.P.T. – ilegalidade da liquidação da dívida exequenda.

Assim, e pese embora não resultar comprovado o referido acordo com a Segurança Social, era, em 
princípio, de entender que a recorrente continuava a ter interesse na apreciação da referida oposição.

Daí que faz sentido o que alega quanto à necessidade de ser observado o princípio do contraditório, 
nomeadamente, a fim de que ficasse claro se havia ou não interesse no seu prosseguimento.

Com efeito, a admissibilidade da oposição como meio de defesa judicial da pretensão do execu-
tado que pretende impugnar a liquidação da dívida exequenda em situações em que não resulte que 
estejam assegurados outros meios de impugnação ou recurso, impõe -se quanto mais não seja por orça 
do princípio contido no art. 97.º n.º 2 da L.G.T., mesmo a entender -se que a situação não obtém tutela 
directa no disposto no art. 9.º n.º 3 da L.G.T. em que se prevê que o pagamento “não preclude o direito 
a reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa”.

Aliás, nesse sentido decidiu já o S.T.A., por acórdãos de 25 -11 -09 e de 26 -05 -2010, proferidos nos 
processos 753/09 e 24/10, tirados em casos em que semelhante direito foi reconhecido embora quanto 
a responsáveis subsidiários, com base no previsto no art. 160.º do C.P.P.T.
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Neste contexto, a referência efectuada na sentença recorrida de ter sido revogado o acto de reversão 
contra o oponente revertido só reforça o entendimento que acima se defende».

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a decisão recorrida fez errado julgamento 

quando julgou extinta a oposição à execução fiscal por impossibilidade superveniente da lide o que, 
como procuraremos demonstrar, passa por indagar se podemos ter como assente a extinção da execução 
fiscal e, em qualquer caso, se a extinção da execução fiscal pelo pagamento, em face das concretas 
circunstâncias da situação sub judice, determinaria a impossibilidade superveniente da oposição.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na decisão recorrida não se procedeu ao julgamento da matéria de facto, o que se compreende 

face à natureza liminar dessa decisão.
Em todo o caso, nela se deixaram registados os seguintes factos, como sendo relevantes:
«A oponente foi citada para a execução de que os presentes autos de oposição constituem inci-

dente;
A oponente deduziu a presente oposição em 26.04.2011 (fls. 2 e ss.);
Por despacho do Coordenador da SPE Leiria, de 29.12.2011, foi declarada a extinção do PEF por 

pagamento (fls. 24)».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, perante uma petição de oposição à execução 

fiscal e em face da informação prestada pela Exequente – de que a execução fora declarada extinta 
pelo pagamento efectuado pela Executada –, proferiu em sede liminar decisão julgando verificada a 
impossibilidade superveniente da lide.

A Oponente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para este Supremo Tri-
bunal Administrativo. Sustenta, em síntese, se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas 
conclusões, que nunca foi notificada da decisão do órgão de execução fiscal que declarou extinta a 
execução fiscal e que não efectuou o pagamento da dívida exequenda, mas um simples depósito do 
montante considerado em dívida que, mediante acordo com o IGFSS, não seria a considerar como pa-
gamento. Por tais motivos, nem o órgão de execução fiscal podia ter declarado a extinção do processo 
executivo nem a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria podia ter dado como assente a 
extinção do processo de execução fiscal e, ao fazê -lo sem previamente ouvir a Executada, violou o 
princípio do contraditório.

Cumpre, pois, apreciar e decidir, sendo que, como deixámos dito em 1.8, a questão de saber se a 
decisão recorrida fez errado julgamento quando julgou extinta a oposição à execução fiscal por impos-
sibilidade superveniente da lide passa por indagar se podemos ter como assente a extinção da execução 
fiscal e, em qualquer caso, se a extinção da execução fiscal pelo pagamento, em face das concretas 
circunstâncias da situação sub judice, determina a impossibilidade superveniente da oposição.

2.2.2 DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
Considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que a execução fiscal foi decla-

rada extinta pelo pagamento em face do despacho que nesse sentido foi proferido pelo Coordenador 
da Secção de Processo Executivo da Leiria do IGFSS.

É certo que o pagamento da dívida exequenda e do acrescido determina a extinção da execução 
fiscal, nos termos do disposto nos arts. 264.º, n.º 1 (1), e 269.º do CPPT (2). No entanto, essa extinção 
não pode ter -se como assente enquanto puder ser objecto de impugnação por parte da Executada, através 
da reclamação judicial prevista no art. 276.º do CPPT (3), sendo que o prazo para a reclamação judicial 
abre -se com a notificação da decisão, como decorre do disposto no n.º 1 do art. 277.º do CPPT (4).

Ora, no caso, não está demonstrado que o despacho proferido pelo órgão da execução fiscal tenha 
sido notificado à Executada, motivo por que não pode considerar -se que a decisão da Exequente – de 
extinção da execução fiscal – tenha formado caso decidido ou resolvido e, por isso, também não poderá 
dar -se como assente essa extinção em sede de decisão judicial.

Poderia, é certo, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ter contornado essa difi-
culdade, derivada na falta de comprovativo da notificação à Executada do despacho que extinguiu a 
execução fiscal, mediante a audição da Oponente sobre o referido despacho e no pressuposto que esta 
nada viesse a objectar àquela extinção.

Daí que se compreenda a alegação da Oponente, ora Recorrente, quando esgrime com a violação 
do princípio do contraditório. Na verdade, o facto de se dar como assente a extinção da execução fiscal 
em sede de oposição quando não está comprovado que a Executada tenha sido notificada do respectivo 
despacho, constitui uma violação do princípio do contraditório previsto no art. 3.º, n.º 3, do Código de 
Processo Civil (CPC) (5), aplicável ao contencioso tributário ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

Trata -se de um princípio basilar do processo, que hoje ultrapassou a concepção clássica, que o 
associava ao direito de resposta, para se assumir como uma garantia da participação efectiva das partes 
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no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de influírem em todos os elementos que 
se liguem ao objecto da causa (6 -7).

Ao contrário do que sustenta a Recorrente, a falta dessa audição nunca constituiria violação do 
princípio do contraditório previsto no art. 45.º do CPPT, como corolário do princípio da participação 
consagrado no art. 267.º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa e concretizado no art. 60.º 
da Lei Geral Tributária (LGT), normas que todas elas apenas são aplicáveis em sede do procedimento 
tributário, mas antes violação do disposto no art. 3.º do CPC.

É que a oposição à execução fiscal é um processo judicial tributário e não um procedimento 
tributário.

Concluímos, pois, que não podia a Juíza do Tribunal a quo dar como certa a extinção da execução 
fiscal – pese embora o despacho do órgão de execução fiscal nesse sentido – sem que se tivesse asse-
gurado de que o mesmo foi notificado à Executada; tendo -o feito, sempre o recurso haverá de proceder 
com fundamento na impossibilidade de se haver a execução fiscal como extinta.

2.2.3 DA IMPOSSIBLIDADE SUPERVENIENTE DA OPOSIÇÃO EM FACE DA EXTINÇÃO 
DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO

Seja como for, isto é, ainda que se pudesse dar como assente (como caso decidido ou resolvido) 
a extinção da execução fiscal – e não pode – a extinção da execução fiscal pelo pagamento não acar-
retaria necessariamente a impossibilidade superveniente da liquidação, pelo menos sem que antes se 
averiguasse da origem das dívidas exequendas.

Na verdade, quanto às consequências do pagamento voluntário efectuado pela Executada sobre 
a oposição à execução fiscal por ela deduzida, há que ter em conta o seguinte:

Inicialmente, a jurisprudência adoptou a posição de que, efectuado o pagamento voluntário da 
quantia exequenda e do acrescido por quem quer que fosse, a oposição devia ser julgada extinta por 
impossibilidade superveniente da lide, uma vez que a oposição fica sem objecto, que era a execução 
fiscal (8). O entendimento que lhe subjazia era o de que, porque esse pagamento, nos termos do disposto 
nos já referidos arts. 264.º, n.º 1, e 269.º do CPPT, leva à extinção da execução fiscal, a oposição (cuja 
finalidade é a extinção ou a suspensão da execução fiscal) ficava sem objecto. Aliás, é por isso que 
no n.º 5 do art. 203.º do CPPT (9) se impõe ao órgão de execução fiscal a comunicação da extinção da 
execução fiscal (embora a lei fale do pagamento da dívida exequenda, quer -se referir à extinção de-
corrente do pagamento da dívida exequenda e do acrescido, sendo que até seria mais curial que falasse 
da extinção da execução, independentemente do motivo que lhe esteja subjacente) ao tribunal onde a 
oposição estiver pendente.

Mas, desde sempre, a jurisprudência admitiu uma excepção nos casos em que na oposição à 
execução fiscal estava em discussão a legalidade da liquidação subjacente à dívida exequenda. Na 
verdade, embora por regra a execução fiscal tenha como única finalidade a extinção ou a suspensão 
da execução fiscal, há situações em que a oposição à execução fiscal tem por objecto a impugnação 
judicial do acto de liquidação, como, designadamente, aquela a que se refere a alínea h) do art. 204.º, 
n.º 1, do CPPT, quando «a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de 
liquidação» (ou seja, quando a dívida exequenda não tem origem em acto administrativo ou tributário 
prévio que defina a obrigação). É que, nestes casos, a oposição à execução fiscal assume uma verda-
deira natureza de impugnação judicial (10), sendo até que o n.º 2 do art. 204.º do CPPT prescreve que 
a oposição passe a seguir as regras processuais da impugnação judicial, a menos que a questão seja 
exclusivamente de direito.

Será, em regra, o caso em que estejam em cobrança dívidas à segurança social. Na verdade, 
por via de regra, as contribuições para a Segurança Social resultam da apresentação das declarações 
de remunerações pelo contribuinte, a quem compete também proceder à liquidação dos montantes a 
entregar (mediante aplicação das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações), numa figura 
próxima da autoliquidação.

Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (11), após a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 511/76, 
de 3 de Julho, cumpre às entidades patronais que sejam contribuintes do regime geral as obrigações 
de entrega das folhas de ordenados ou salários e de pagamento das contribuições correspondentes, 
determinadas pela incidência das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações, dentro dos prazo 
legais, sendo que na falta de pagamento, é extraída certidão das folhas de ordenados ou salários para 
execução (arts. 2.º, n.º 1, e 9.º). «Era assim, o próprio contribuinte que tinha de calcular as contribuições 
devidas, aplicando as percentagens legais às remunerações, não havendo qualquer acto praticado por 
uma autoridade pública declarativo de uma obrigação de pagamento da quantia referente às contri-
buições, pelo que não pode falar -se, nos casos em que não há cobrança coerciva, da existência de um 
acto de liquidação» (12).

Nessas situações, com carácter de autoliquidação, apenas poderá configurar -se o acto de extracção 
da certidão confirmativa da existência da dívida como «acto de liquidação» para os efeitos previstos 
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na alínea h) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT. Na verdade, nesses casos, não pode o contribuinte reclamar 
graciosamente nem impugnar judicialmente, sendo que apenas poderá questionar a legalidade do acto 
tributário em sede de oposição à execução fiscal (13).

Ora, não pode excluir -se que seja precisamente essa a situação dos autos. Na verdade, estão em 
cobrança coerciva dívidas por contribuições para a Segurança Social, não sendo de excluir que as 
mesmas não tenham origem em qualquer acto administrativo ou tributário prévio definidor da obri-
gação, mas que tenham sido apuradas em face das declarações apresentadas à Segurança Social pela 
ora Recorrente, ou seja, numa situação em que se «permite a extracção de certidões de dívida perante 
a mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário 
prévio, definidor da obrigação» (14).

Se assim for, não subsistirão dúvidas de que o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, 
ainda que determine a extinção da execução fiscal, não acarreta a impossibilidade superveniente da lide 
na oposição à execução fiscal, pois esta terá então como escopo a discussão da legalidade da dívida 
exequenda.

Também por este motivo, não poderia manter -se o despacho recorrido.
Finalmente, uma breve nota suscitada pela invocação que foi feita no parecer do Ministério Público 

a jurisprudência desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
É certo que, recentemente, a jurisprudência passou a distinguir também, para não considerar ve-

rificada a impossibilidade superveniente da oposição à execução fiscal em situações de pagamento da 
dívida exequenda, as situações em que o pagamento é efectuado pelo responsável subsidiário, dentro 
do prazo de oposição, para beneficiar da isenção de juros de mora e custas nos termos do art. 23.º, 
n.º 5 da LGT (15). Nessas situações, o Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender (16), na 
sequência da posição assumida por JORGE LOPES DE SOUSA (17), que a inutilidade/impossibilidade 
da lide faz sentido nas situações em que seja o devedor originário a pagar a dívida, mas não já naquelas 
em que o processo de oposição é o único meio processual que os oponentes/revertidos dispõem para 
atacar a legalidade do despacho de reversão, por violação do disposto nos arts. 23.º e 24.º da LGT e 
153.º do CPPT, devendo o art. 9.º, n.º 3, da LGT (18), ser interpretado no sentido de incluir a própria 
oposição à execução como forma de atacar a ilegalidade do acto que ordenou a reversão contra os legais 
representantes da sociedade executada a título principal.

Pelo que, sendo o pagamento da dívida efectuado pelo responsável subsidiário para beneficiar da 
isenção de juros moratórios e multa nos termos do art. 23.º, n.º 5, da LGT (ou seja, dentro do prazo da 
oposição), esse pagamento não implica a preclusão do seu direito de impugnar o despacho de reversão, 
não podendo extinguir -se a instância de oposição com fundamento em inutilidade ou impossibilidade 
superveniente da lide.

Convém, no entanto, ter presente que esta doutrina não logra aplicação nos casos, como aquele de 
que ora nos ocupamos, em que o pagamento foi efectuado pelo responsável originário, nem nos casos 
em que o pagamento foi efectuado por um outro responsável subsidiário ou pelo próprio responsável 
subsidiário oponente, mas para além do prazo para deduzir oposição.

Nesses casos, continua a justificar -se a extinção da instância por impossibilidade superveniente 
da lide, como, aliás, tem vindo a afirmar o Supremo Tribunal Administrativo em jurisprudência re-
cente (19).

Mas, no caso sub judice não há situação alguma de reversão, pelo que, contrariamente ao que 
parece supor o Procurador -Geral Adjunto, não pode retirar -se argumento algum da jurisprudência 
referida no seu parecer.

Note -se, aliás, que a referência que na sentença é feita à revogação do despacho de reversão como 
motivo para extinguir a execução fiscal só pode entender -se por lapso, uma vez que aquela decisão foi 
determinada pelo pagamento e a Executada é a devedora originária, em nome de quem foram extraídas 
as certidões de dívida, não havendo notícia nos autos de qualquer reversão que, seguramente, nunca 
poderia ser efectuada contra a Oponente e ora Recorrente.

2.2.3 CONCLUSÕES
O despacho recorrido não pode pois manter -se, devendo o processo ser devolvido à 1.ª instân-

cia, a fim de aí prosseguir, se nada mais a isso obstar, pelo que, preparando a decisão, formulamos as 
seguintes conclusões:

I  - Em sede de oposição à execução fiscal, não pode julgar -se verificada a impossibilidade su-
perveniente da lide em face do despacho de extinção da execução sem que esteja demonstrado que o 
executado foi notificado desse despacho e contra ele não reagiu ao abrigo do disposto no art. 276.º do 
CPPT, pois só então pode considerar -se assente a extinção da execução fiscal.

II  - A extinção da execução fiscal pelo pagamento não acarreta a impossibilidade superveniente 
da oposição quando nesta se está a discutir a legalidade da dívida exequenda ao abrigo da alínea h) do 
n.º 1 do art. 204.º do CPPT, possibilidade que existe quando aquela dívida não resulte de acto adminis-
trativo ou tributário prévio definidor da obrigação, como pode suceder relativamente às contribuições 
para a Segurança Social.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem, se nada mais a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Diz o art. 264.º, n.º 1, do CPPT: «A execução extinguir -se -á no estado em que se encontrar se o executado, ou outra 
pessoa por ele, pagar a dívida exequenda e o acrescido, salvo o que, na parte aplicável, se dispõe neste Códi..go sobre a sub-
-rogação».)

(2) (Diz o art. 269.º do CPPT: «Efectuado o pagamento voluntário, o órgão da execução fiscal onde correr o processo 
declara extinta a execução».)

(3) (Diz o art. 276.º do CPPT: «As decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação 
para o tribunal tributário de 1ª instância».)

(4) (Diz o art. 277.º, n.º 1, do CPPT: «A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão 
e indicará expressamente os fundamentos e conclusões».)

(5) (Diz o n.º 3 do art. 3.º do CPC «O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do 
contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que 
de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem».)

(6) (Cfr. JOSÉ LEBRE DE FREITAS, Introdução ao Processo Civil, Conceitos e Princípios Gerais à luz do Código 
Revisto, Coimbra Editora, 1996, pág. 96.)

(7) (Sobre o princípio do contraditório, veja -se seguinte o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

– de 3 de Março de 2010, proferido no processo com o n.º 63/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 445 a 451, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f4bfa574b6a7515802576e10040e44b?OpenDocument.)

(8) (A impossibilidade superveniente da lide ocorre ou porque se extinguiu o sujeito, ou porque se extinguiu o objecto, ou 
porque se extinguiu a causa – cfr. ALBERTO DOS REIS, Comentário ao Código de Processo Civil, III volume, pág. 368.)

(9) (O art. 203.º, n.º 5, do CPPT, dispõe: «O órgão da execução fiscal comunicará o pagamento da dívida exequenda ao 
tribunal tributário de 1ª instância onde pender a oposição, para efeitos da sua extinção».)

(10) (Neste caso, sob as vestes da oposição à execução fiscal o que está em causa é «uma forma processual de impugnação 
do acto tributário» (CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 5.ª edição, Almedina, 2009, p. 343).)

(11) (Ob. cit., III volume, anotação 37 c) ao art. 204.º, págs. 496/497.)
(12) (Idem.)
(13) (Neste sentido, o seguinte acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 7 de Dezembro de 2004, proferido no processo com o n.º 749/04, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 6 de Julho de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32240.pdf), págs. 1808 a 1812, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d14b5ab43579fc9780256f70005b8d00?OpenDocument.

(14) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 37 c) ao art. 204.º, pág. 496.)
(15) (Diz o art. 23.º, n.º 5, da LGT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento 

do Estado para 2011): «O responsável subsidiário fica isento de juros de mora e de custas se, citado para cumprir a dívida 
constante do título executivo, efectuar o respectivo pagamento no prazo de oposição».)

(16) (Vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 25 de Março 2009, proferido no processo com o n.º 985/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 472 a 475, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/daf480dd8ec60a5c8025758b004dcf67?OpenDocument;

– de 7 de Outubro 2009, proferido no processo com o n.º 714/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19 
de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1497 a 1500, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/daf480dd8ec60a5c8025758b004dcf67?OpenDocument;

– de 25 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 753/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 19 Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1895 a 1899, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/159db76d2379204e802576810054265f?OpenDocument;

– de 26 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 24/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 883 a 888, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ad10ff1afd8ea2be80257735003bd1b0?OpenDocument;

– de 4 de Maio 2011, proferido no processo com o n.º 982/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de 
Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 711 a 713, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ad10ff1afd8ea2be80257735003bd1b0?OpenDocument;

– de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 421/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1430 a 1432, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c5168e1dda2b68a780257911003a1c6e?OpenDocument;

de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 560/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1560 a 1562, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d618591fa2f21fb28025791900546620?OpenDocument.)

(17) (Ob. cit., III volume, anotação 11 ao art. 160.º, págs. 114 a 116.)
(18) (Diz o art. 9.º, n.º 3, da LGT: «O pagamento do imposto nos termos de lei que atribua benefícios ou vantagens no 

conjunto de certos encargos ou condições não preclude o direito de reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possi-
bilidade de renúncia expressa, nos termos da lei».)
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 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Pedido de dispensa de prestação de garantia. Direito de audiência. Urgência. Dispensa 
de audição.

Sumário:

 I — Nos termos do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução fiscal 
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração 
tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional.

 II — A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal 
a natureza de judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente 
administrativos por órgãos da administração tributária.

 III — A decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto nos arts. 170º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei Geral Tri-
butária deve qualificar -se como acto materialmente administrativo em matéria 
tributária.

 IV — Embora a decisão do pedido de prestação de garantia deva qualificar -se como 
acto materialmente administrativo em matéria tributária, não há lugar ao exer-
cício do direito de audiência prévia, atenta natureza urgente que o legislador 
atribuiu ao respectivo procedimento (artº 170º, n.º 4 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário), circunstância essa que, pela sua excepcionalidade e pela 
incompatibilidade com a duração mínima da audiência de interessados, justifica 
a preterição daquela formalidade (artº 103º, nº1, alínea a) do Código de Proce-
dimento Administrativo aplicável ex -vi o artº 2º, al.c) da Lei Geral Tributária.

Processo n.º 625/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: GTBC -Global Technologies Business Consulting  - Cons e Eng, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem a Fazenda Pública interpor recurso da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 
Lisboa que julgou procedente a reclamação judicial interposta por G.T.B.C – Global Technologies e 
Business Consulting, com os sinais dos autos, da decisão de indeferimento do pedido, por esta última 
formulado, de dispensa de prestação de garantia bancária no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 31072011011121758.

Terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I. O presente recurso visa reagir contra a douta sentença que declara a anulação do despacho 

reclamado com o fundamento de que não foi observado o direito de audição antes do indeferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia efectuado ao abrigo do artº 170.º do CPPT.

II. Alicerça -se a decisão recorrida na circunstância de que a suspensão da execução após prestação 
de garantia, nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT, bem como a decisão sobre 
a dispensa de prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei (ns. 3 a 6 do citado art. 52º da LGT 
e art. 170º do CPPT), são de qualificar como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária 
e não como mero actos de trâmite; e, assim, como actos administrativos definidores de uma situação 
jurídica que no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com 
o estatuído nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT.

(19) (Vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 7 de Outubro de 2009, proferido no processo com o n.º 532/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1479 a 1483, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/09526f36ecbf31a78025764e0039531f?OpenDocument;

– de 9 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 946/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2037 a 2040, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d9389fb8696e19db802576950032ef40?OpenDocument.) 
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III. Não se pode a Fazenda Pública conformar com tal entendimento por ter sido feita a prova 
documental considerada necessária e, por estar subjacente à presente decisão uma interpretação des-
conforme com o espírito da lei.

IV. Ou seja, incumbindo o ónus da prova ao peticionário que se encontra obrigado a apresentar 
o seu pedido devidamente fundamentado de facto e de direito, encontrar -se -iam reunidas, ab initio, as 
condições necessárias, para dispensa do direito de audição, caso se considerasse que o contraditório 
deveria ser observado por imposição legal, o que, assim seria desde que a sua preterição constituísse 
uma preterição de formalidade com valor essencial.

V. Prevê o artigo 170.º n.º 3 do CPPT que o pedido a dirigir ao órgão de execução fiscal deve ser 
fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária.

VI. Contudo, o que importa assentar é uma outra questão, prejudicial: a de saber se no procedi-
mento em causa deverá ser consagrado o direito de audição.

VII. A resposta a esta questão só pode ser negativa. Assim, tal como é entendido pelos acórdãos nos 
quais se pauta a posição pugnada pela Administração Tributária, o direito de audição é despiciendo.

VIII. Ou seja, ainda que o pedido do sujeito passivo não se encontre devidamente instruído com 
os elementos de facto e de direito, ainda que a prova não seja suficientemente elucidativa da situação 
do sujeito passivo, tenderíamos a alvitrar que o direito de audição não seria aplicável em casos como 
o que está em apreciação.

IX. A este propósito, não podemos pois deixar de apelar aos acórdãos supra referidos, sublinhando 
uma vez mais a interpretação que deles emana.

X. Ou, seja, “do ponto de vista formal, os actos praticados pelo Órgão de Execução Fiscal são 
também jurisdicionais e estão, por isso, subordinados às mesmas regras processuais a que se sujeitam 
os demais processos judiciais tributários. E não, por conseguinte, às regras do procedimento tributário 
 - ou seja, não lhe são aplicáveis as regras procedimentais insertas nos artigos 54.º e seguintes da L.G. 
T., nomeadamente os seus artigos 55.º e 60.º da L.G.T”, como conclui o TCAN.

XI. Por outro lado, um recente acórdão o STA vem consagrar o mesmo entendimento de que o 
direito de audição não se aplica in casu, pese embora com diversa fundamentação.

XII Interpreta assim o douto tribunal em acórdão já supra identificado: “A decisão sobre o pedido 
de dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se como um verdadeiro acta administrativo em 
matéria tributária, inserido no âmbito de um procedimento tributário autónomo e funcionalmente dife-
rente do procedimento processual dirigido à cobrança coerciva de determinadas quantias, submetido, 
por isso, aos princípios e normas que disciplinam a actividade tributária.”

XIII Refere ainda o aresto: “... face à urgência objectiva, revelada pela norma ínsita no art.º 170.º 
do CPPT, de prolação dessa decisão, deve apelar -se ao regime contido no Código de Procedimento 
Administrativo, cujo artigo 103.º, n.” 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados 
«Quando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em conformidade 
com o disposto no artigo 2.º, alínea c) da LGT.”

XIV. Pelo que, concluímos em consonância que: “Ainda que não se aceite a aplicabilidade da 
referida norma do CPA, o próprio requerimento em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando 
todas as razões que, em seu entender, a justificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos os elemen-
tos de prova, desempenha já a função de audiência prévia, não havendo que chamá -lo novamente a 
participar na formação da decisão dada a regra geral contida no n.º 3 do artigo 60.º da LGT quando 
aplicada a todos os procedimentos tributários que culminem com um acto final lesivo, seja ele ou não 
um acta de liquidação.”

XV.O que leva à conclusão de que o despacho proferido pelo órgão de execução fiscal se deve 
manter e que, consequentemente, o reclamante deve apresentar garantia idónea.

XVI Deste modo, com o devido respeito e, salvo melhor entendimento, a douta sentença ora 
recorrida, a manter -se na ordem jurídica, revela uma inadequada interpretação e aplicação do disposto 
no regime sub -judice.

Não houve contra -alegações.
O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos: «A recorrente à 

margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 23 de Fevereiro de 
2012, exarada a fls. 75/87.

A sentença recorrida julgou procedente a reclamação deduz da do despacho proferido em 22 de 
Setembro de 2011, pelo Chefe do SLF de Lisboa 8, da Direcção de, que indeferiu pedido de dispensa de 
prestação de garantia, no entendimento de que ocorreu vício de forma, por preterição de formalidade 
essencial, a saber, o direito de audição prévia.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 110/111, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º  -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso merece provimento.
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Nos termos do estatuído no artigo 103.º/1 da LGT, o processo de execução fiscal tem natureza 
judicial, sem prejuízo da Administração Tributária participar nos actos que não tenham natureza 
jurisdicional.

Nos termos do número 2 do citado normativo os interessados podem reclamar para o juiz da 
execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da Administração 
Tributária.

Portando, a Administração Tributária no âmbito do processo de execução fiscal pratica actos 
materialmente administrativos.

Enquanto processo com natureza judicial, todos os actos praticados na execução fiscal pelos 
sujeitos processuais estão submetidos às regras processuais que regulam o processo tributário e, 
subsidiariamente às normas do CPC, ex vi do artigo 2.º/e) do CPC.

Só não é assim quando no processo é enxertado um procedimento administrativo (como o da dis-
pensa de prestação de garantia) em que a Administração Tributária actua no exercício da sua função 
tributária, praticando actos materialmente administrativos em matéria tributária.

Só a estes procedimentos haverá que aplicar os princípios gerais regulamentadores da actividade 
administrativa e as normas da LGT aplicáveis ao procedimento tributário, designadamente a norma 
constante do artigo 60.º (princípio da participação).

Embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia seja um verdadeiro acto 
administrativo em matéria tributária inserido num procedimento administrativo, tendo em conta a 
sua urgência, evidenciada pelo normativo do artigo 170.º do CPPT, deve aplicar -se o estatuído no 
artigo 103.º/1 do CPA., ex vi do artigo 2º/c) da LGT.

Assim, nos termos do disposto no artigo 103.º/1 do CPA, atenta a natureza urgente da decisão 
não há lugar ao exercício do direito de audição prévia.

Aliás, uma vez que o interessado na dispensa da prestação de garantia, nos termos disposto no 
artigo 170.º do CPPT, deve, no respectivo requerimento, indicar todos os fundamentos de facto e de 
direito e juntar todos os elementos de prova de que disponha, aquele referido requerimento desempenha 
já a função de audição prévia, pelo que, atento o estatuído no artigo 60.º/3 da LGT não há que ouvir 
de novo o interessado.

Neste sentido se pronunciou este STA, no acórdão de 23 de Fevereiro de 2012, relatado pela 
Senhora Conselheira Dulce Neto.

Portanto a sentença recorrida, ao anular a decisão da autoridade tributária por alegado vício 
de forma, por omissão de audição prévia, fez uma incorrecta interpretação e aplicação à factualidade 
apurada dos normativos insertos nos artigos 60.0/1/b) da Lei Geral Tributária e 1034.º/1, pelo que 
merece censura.

Termos em que deve dar -se provimento ao presente recurso jurisdicional e revogar -se a sentença 
recorrida, com consequente manutenção na ordem jurídica do despacho da autoridade tributária».

2 – Com dispensa de vistos dada a natureza urgente do recurso, vêm os autos à conferência.
3 – Objecto do recurso
Face às conclusões das alegações verifica -se que o recurso tem por fundamento exclusivo matéria 

de direito, sendo que a questão a decidir consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 
recorrida ao considerar violado o direito de audição prévia previsto no artigo 60º da Lei Geral Tributária, 
nomeadamente por julgar que, previamente à prolação da decisão de pedido de dispensa de garantia 
bancária, a Administração Fiscal está legalmente obrigada a notificar o Requerente do seu projecto de 
decisão para este, querendo, se pronunciar.

4 - Fundamentação de facto
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
A) O Serviço de Finanças de Lisboa -8 instaurou contra G.T.B.C Global Technologies e Business 

Consulting  - Consultoria e Engenharia, S.A., o processo de execução fiscal n.” 3107201121121758, 
para cobrança da quantia de €: 760351,88, proveniente de IVA de 2011 e acrescido  - cf. de fls. 52 a 54 
do processo de execução fiscal, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

B) A interessada apresentou, no mencionado Serviço de Finanças, requerimento, cujo teor, em 
parte, segue: ‘’A prestação da garantia causará à Executada um prejuízo irreparável: coloca em risco a 
solvência das suas dívidas. (…..) O aumento do esforço financeiro que implica a prestação de garantia 
irá gerar um incumprimento generalizado das obrigações da G.T.B.C. – Global Technologies e Business 
Consulting  - Consultoria e Engenharia, S.A. (….) A G.T.B.C.  - Global Technologies e Business Con-
sulting  - Consultoria e Engenharia, SA, já chegou ao seu limite de endividamento. (…..) A obtenção de 
uma garantia bancária anualmente custará milhares de euros e é necessário dar garantias ao Banco. 
(…) Por consulta ao sistema informático é fácil verificar que não constam registos de bens imóveis a 
favor de G.T.B.C.  - Global Technologies e Business Consulting  - Consultoria e Engenharia, S.A. (…) 
A prestação de garantia irá provocar um prejuízo irreparável à G.T.B.C.  - Global Technologies e Busi-
ness Consulting  - Consultoria e Engenharia, SA (….) Com efeito, a prestação de garantia implica um 
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aumento de despesa financeira adicional, o que implica o não pagamento de salários e a consequente 
perda de trabalho dos seus funcionários que é força principal e única da G.T.B.C.  - Global Technolo-
gies e Business Consulting  - Consultoria e Engenharia, S A (….) A G.T.B.C.  - Global Technologies e 
Business Consulting  - Consultoria e Engenharia, SA, em resultado dos encargos financeiros impostos 
pela prestação da garantia, deixa de poder fazer face aos compromissos económico financeiros não 
só mas também com os seus funcionários (….) O não pagamento de salários e a consequente perda do 
trabalho dos funcionários da G.T.B. C.  - Global Technologies e Business Consulting  - Consultoria e 
Engenharia, SA, ocasiona um dano resultante do decréscimo ou interrupção da actividade económica 
levada a cabo por esta. (…..) Não houve dissipação de bens com o intuito de diminuir a garantia dos 
credores por parte da G.T.B.C.  - Global Technologies e Business Consulting  - Consultoria e Engenharia, 
S A (….) A insuficiência ou inexistência de património da G.T.B.C.  - Global Technologies e Business 
Consulting  - Consultoria e Engenharia, SA, resultou da grave crise financeira em que mergulhou o 
mundo, arrastando esta para uma situação de dificuldade financeira excepcional, adveniente da di-
ficuldade acrescida de recebimento de créditos a Clientes. (...) Esta situação leva ao deferimento da 
isenção de prestação de garantia  - artigo 52. o, n. o 4, da Lei Geral Tributária.

Termos em que (...) se requer o pagamento em 12 (...) prestações mensais de igual valor da dívida 
exigida no processo executivo à margem referenciado, bem como, isenção da prestação da garantia. 
 - cf. de fls. 56 a 79 do processo de execução fiscal, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente repro-
duzido.

C) A interessada instruiu esse mesmo requerimento com um rol de testemunhas e com o seguinte 
documento: “Folha de Férias dos Funcionário (Maio/2011) / (Junho/ 2011)  - do qual resulta, além 
do mais, informação sobre os nomes dos funcionários; vencimentos bruto/líquido; descontos para a 
Segurança Social/IRS  - cf. de fls. 66 a 79 do processo de execução fiscal, cujo conteúdo se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

D) A Divisão de Gestão da Dívida Executiva elaborou informação, segundo a qual: “Alegado 
pelo contribuinte: Prejuízo irreparável: A executada alega que a prestação de garantia bancária seria 
causa de um prejuízo irremediável, uma vez que informa encontrar -se já no limite do esforço financeiro 
por si comportável.

Afirma que a constituição de garantia (bancária) colocaria em causa o pagamento dos salários 
dos seus funcionários comprometendo deste modo o próprio funcionamento da empresa, concluindo 
assim nos termos e para os efeitos do n.º 4 do art. 52. o da LGT que a prestação de garantia lhe cau-
saria um prejuízo irreparável.

Manifesta falta de meios económicos: Conforme a letra do n. o 4 do art. 52 da LGT a manifesta 
falta de meios económicos será “revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido.” Relativamente ao pressuposto em apreço a executada alude ao 
facto de não possuir quaisquer bens imóveis registados em seu nome. Ainda que de modo imperfeita-
mente expresso, parece querer a requerente retirar de tal afirmação a conclusão de preencher assim o 
pressuposto de manifesta falta de meios económicos nos termos e para os efeitos do n. o 4 do art. 52. 
o da LGT.

A insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis para pagamento da dívida exequenda e 
acrescido não ser imputável ao contribuinte.

Com referência ao preenchimento deste pressuposto de verificação necessária invoca a requerente 
não ter existido dissipação de bens com o intuito de diminuir a garantia dos credores.

Análise: A executada não consta nas nossas bases de dados como proprietária de qualquer 
imóvel, encontrando -se sim uma viatura de marca “Porsche” com a matrícula 81 -39 -ZX registada 
em seu nome.

Discordamos com o alegado pela contribuinte, relativamente à manifesta falta de meios eco-
nómicos, tendo como fundamento o facto de para além da referida viatura, entendermos também ser 
o “estabelecimento comercial” da requerente susceptível de penhora nos termos do art. 862º  - A do 
código de Processo Civil (CPC), e não resultar ainda provada a insuficiência destes bens para o efeito 
da garantia devida nos termos do n.º 5 do artº 199º do CPPT.

Deste modo, dado que, quer a penhora da mencionada viatura, quer a penhora do “estabeleci-
mento comercial” nos termos do art. 862 -A do CPC não obstam ao normal funcionamento da empresa 
em causa, não vemos como a prestação da garantia possa causar prejuízo irreparável à executada.

Em conclusão entendemos não verificados os pressupostos da manifesta insuficiência económica, 
e bem assim o da constituição de garantia causar ao contribuinte um prejuízo irreparável

Em consequência de não se ter dado ainda como provada a insuficiência ou inexistência de bens 
penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, considera -se prejudicada a aferição 
da verificação do pressuposto de não ser tal jacto imputável ao contribuinte.

Conclusão.
Indefere -se o pedido de dispensa de garantia por não se considerarem preenchidos os pressu-

postos do n. o 4 do art. 52. o da LGT no que respeita ao prejuízo irreparável, bem como à manifesta 
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falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da dívida 
exequenda e acrescido.

Propõe -se o deferimento do pagamento em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, sob a 
condição de ser prestada garantia idónea, admitindo -se a possibilidade de se proceder à penhora do 
Estabelecimento Comercial como forma de garantia.  - cf. de fls. 28 a 32 dos autos, cujo conteúdo se 
dá aqui por integralmente reproduzido.

E) Esta Informação mereceu o parecer que segue: “Concordo”, bem como o despacho, de 
22/09/2011, que se transcreve: “Em face do que vem informado e proposto, defiro o pedido de paga-
mento em 12 prestações mensais, que fica condicionado à constituição de garantia idónea e suficiente, 
uma vez que, nos termos propostos e com os fundamentos aduzidos, vai indeferido o pedido da sua 
dispensa”  - cf. de fls. 28 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui

por integralmente reproduzido.
F) Bem como o despacho, de 22/09/2011, cujo teor se transcreve: ‘’Em face do que vem infor-

mado e proposto, defiro o pedido de pagamento em 12 prestações mensais, que fica condicionado à 
constituição de garantia idónea e suficiente, uma vez que, nos termos propostos e

com os fundamentos abduzidos, vai indeferido o pedido da sua dispensa.  - cf. de fls. 28 dos autos, 
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

G) A interessada tomou conhecimento do referido despacho através do ofício
Nº 14528, de 25/10/2011, cujo teor, em parte, segue: “(...) Dá -se conhecimento do despacho pro-

ferido pelo órgão competente (...) Nestes termos, (...) notifica -se V. Exa. Daquela decisão (...) Mais se 
notifica que, para que lhe concedido este benefício legal e tendo em vista a suspensão do PEF, deverá 
no prazo de 15 dias, proceder à constituição e apresentação da garantia na importância de €: 96.998,93 
(...) prevista no art. 199.0 do CPPT, a qual pode revestir a forma de caução, garantia bancária, seguro 
de caução, hipoteca voluntária, penhor ou qualquer outro meio susceptível de assegurar os créditos, 
sendo esta calculada com base no valor da dívida exequenda, acrescida de juros de mora, liquidados 
com referência à data do pedido e com o limite de 5 anos e das custas, estas a contar também até à 
data do pedido, acrescida de 25% da soma daqueles valores.(...) Verificando -se a falta de prestação 
da garantia no prazo legal, considerar -se -á sem efeito a autorização do pagamento em prestações, no 
estrito cumprimento do disposto no art. 199. o, n. o 6 e n. o 7 do CPPT. (...)  - cf. fls. 27 dos autos, cujo 
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

5. Fundamentação de direito
5.1 Do exercício do direito de audição, previsto no n.º 1 do artigo 60º da LGT.
Dispõe o artº 60º da Lei Geral Tributária que «1 -A participação dos contribuintes na formação das 

decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, 
por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b)Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria 

fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária
2 - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contri-

buinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável (…..).
O artigo 60.º, n.º 1 da LGT concretiza assim a directiva constitucional de participação dos con-

tribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito, consagrada no n.º 5 do artigo 267.º da 
Constituição da República, estabelecendo que essa participação, sempre que a lei não prescrever em 
sentido diverso, deve ser assegurada por uma das formas aí indicadas, entre as quais se inclui o direito 
de audição antes da liquidação.

No caso subjudice está em causa a decisão de um órgão da Administração Fiscal  - Chefe de fi-
nanças do Serviço de Finanças 8 – que indeferiu um pedido de dispensa de garantia

A sentença recorrida, depois de apreciar os pressupostos do pedido de dispensa de garantia previstos 
no artº 52º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, nomeadamente o prejuízo irreparável causado pela prestação 
da garantia ou manifesta falta de meios económicos e a falta de responsabilidade do executado pela 
insuficiência patrimonial, considerando que não se encontravam demonstrados, entendeu que deveria ter 
sido realizada a audição prévia ao abrigo do disposto no artº 60º, n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária 
e que nessa medida o despacho reclamado incorreu em vício de preterição de formalidade legal, com 
violação do disposto nos arts. 100.º do CPA e 60.º da LGT.

Inconformada com tal despacho a Fazenda Pública alega em síntese que no procedimento em 
causa não tem que ser assegurado o direito de audição.

5.2 Para dar resposta à questão decidenda importa antes do mais apurar da natureza da despacho 
reclamado, objecto da sentença recorrida, nomeadamente saber se se trata de um acto materialmente 
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administrativo do órgão da Administração Tributária, pese embora praticado no processo de execução 
fiscal e em caso afirmativo se há lugar a pronúncia prévia do contribuinte em observância do direito 
de audição.

Nos termos do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução fiscal tem natureza 
judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham 
natureza jurisdicional.

Por sua vez o n.º 2 do referido normativo garante aos interessados o direito de reclamação para o 
juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária, nos termos do número anterior.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de 
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da admi-
nistração tributária.

A nossa jurisprudência fiscal e constitucional tem vindo a reconhecer, pacificamente a natureza 
judicial do processo de execução fiscal e a constitucionalidade da atribuição de competência à Ad-
ministração Tributária para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução 
fiscal, sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os Tribunais Tributários de quaisquer 
actos praticados pela Administração Tributária – ver neste sentido, por mais recentes, os Acórdãos 
deste Supremo Tribunal Administrativo de 25.05.2012, recurso 489/12, de 9.05.2012, recurso 446/12, 
de 23.02.2012, recurso 59/12, de 07/02.2011, recurso 1054/11, e de 02.02.2011, recurso 8/11, e, 
quanto à alegada constitucionalidade, os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 80/2003 12.02.2003, 
n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 31 -5 -2002, e, n.º 263/02, de 
18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002., e os Acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, 
recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830, todos in www.dgsi.pt

De entre os actos de natureza não jurisdicional que caberão no conceito de «actos materialmente 
administrativos praticados por órgãos da administração tributária» no âmbito do processo de execução 
fiscal poderemos referir, precisamente, a decisão de dispensa da prestação de garantia a que se referem 
os arts.170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º, ns. 4 da Lei Geral Tributária.

Mas não só. Também a decisão de suspender um processo de execução fiscal (artº 169º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário), o pedido de pagamento em prestações (artº 196º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário) ou a dação em pagamento (artº 201º do mesmo diploma legal), 
podem ser definidos como actos materialmente administrativos em matéria tributária e não como me-
ros actos de trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual 
ou de mera regulamentação processual, antes projectam externamente efeitos jurídicos numa situação 
individual e concreta (cfr. artigo 120 do Código de Procedimento Administrativo, e na jurisprudência, 
os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 14.12.2011, recurso 1072/11, de 02.02.2011, 
recurso 8/11, e de 28.01.2008, recurso 968/08).

Em todos eles se descobre um denominador comum característico do conceito dos chamados 
“actos materialmente administrativos”: são decisões que, ao abrigo de normas de direito público, visam 
produzir efeitos jurídicos em situações individuais e concretas, praticados, no exercício da função ad-
ministrativa (embora em termos instrumentais), por órgãos integrados nos poderes político, legislativo 
e jurisdicional. Só este último aspecto os distingue dos actos administrativos, o que explica que estejam 
sujeitos ao mesmo regime geral, quer no plano substantivo (art.º 2º, n.º 1, in fine, CPA), quer no plano 
processual (art. 4.º,1, c) ETAF, art. 51.º, 2 CPTA) (1).

Ora, confrontada a natureza dos actos que estão compreendidos nas hipóteses normativas acima 
transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa de garantia previsto nos arts. 170º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária com a formulações dada ao 
conceito de acto materialmente administrativo, conclui -se seguramente que os mesmos estão nela 
compreendidos.

Mas se assim é, se a decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia deve qualificar -se 
como acto materialmente administrativo em matéria tributária, sujeito ao regime geral do acto admi-
nistrativo, quer no plano substantivo quer no plano processual, importa apurar se, no caso, há lugar 
à observação do direito de audição prévia previsto no artigo 60º da Lei Geral Tributária, ou seja se 
previamente à prolação da decisão de pedido de dispensa de garantia bancária, a Administração Fiscal 
estava legalmente obrigada a notificar a requerente do seu projecto de decisão para esta, querendo, se 
pronunciar.

E a resposta será negativa dada a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento 
previsto no artº 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário (nº 4 do referido normativo), 
circunstância o essa que, pela sua excepcionalidade e pela incompatibilidade com a duração mínima da 
audiência de interessados, justifica a preterição daquela formalidade (artº 103º, nº1, alínea a) do Código 
de Procedimento Administrativo aplicável ex -vi o artº 2º, al.c) da Lei Geral Tributária.
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Com efeito a situação de urgência que justifica a não audiência dos interessados, nos termos da 
alínea a), do n.º 1, do art. 103.º do C.P.A., tem efectivamente natureza excepcional, ocorrendo quando 
haja de prosseguir determinada finalidade pública em que o factor tempo se apresente como elemento 
determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la através da ob-
servância dos procedimentos normais (2).

Ora, como se sublinha no Acórdão de 23.02.2012, desta secção, recurso 59/12, in www.dgsi.pt «se 
é verdade que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes dizem respeito 
tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou interesses legítimos na 
feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal exercício não deve criar obstáculos 
a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também nos procedimentos 
tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no referido artigo 103.
º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste proce-
dimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa 
prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, 
assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60.º da LGT, ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103.º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA 
ao procedimento tributário».

Assim sendo a sentença recorrida, que anulou a decisão da Administração Fiscal por vício de 
preterição de formalidade legal (direito de audição), incorreu em errada interpretação e aplicação do 
disposto nos arts. 60º, n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária e 103º, n.º 1, alínea a), do Código de 
Procedimento Administrativo pelo que deverá ser revogada, procedendo, com esta fundamentação, o 
recurso da Fazenda Pública.

6 - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com consequente manutenção na ordem jurídica do despacho reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Ascensão Lopes — Valente Torrão 
(com a seguinte declaração de voto: voto a decisão, mas entendo que em processo de execução fiscal 
só há direito de audição prévia no caso expressamente previsto da reversão. Por isso a fundamentação 
que invoca o curto prazo no caso concreto, não me impressionou, nem é por isso que, em meu entender, 
se deve concluir pela inexistência de tal direito no caso concreto).

(1) (Cf., quanto à definição de acto materialmente administrativo, Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, 
Tomo III, 2ª edição, pag. 78. Como esclarecem aqueles autores trata -se de actos que estão na fronteira do conceito de acto 
administrativo, mas também fora dele, embora estejam sujeitos ao mesmo regime geral, quer no plano substantivo quer no 
plano processual.

E o aparente paradoxo da existência de actos materialmente administrativos praticados por órgãos integrados nos poderes 
político, legislativo e jurisdicional explica -se pela circunstância de os respectivos serviços estarem organizados e funcionarem 
em termos necessariamente similares aos dos serviços administrativos (têm corpos de trabalhadores próprios estruturados em 
cadeias hierárquicas encimadas por órgãos e actuam de modo procedimentalizado))

(2) (Vide, neste sentido, Acórdão da 1ª secção do Supremo Tribunal Administrativo de 29.06.2006, recurso 816/05, in 
www.dgsi.pt, António Francisco de Sousa, Código de Procedimento Administrativo anotado e comentado, 2ª edição, pag. 320, 
e ainda Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Tomo III, 2ª edição, pag.137.) 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Anulação de venda. Nulidade da sentença.

Sumário:

 I — Se apesar de o julgador ter extravasado do campo das questões que no processo 
estavam colocadas, violando o princípio dispositivo e a regra contida no n.º 2 do 
artigo 660.º do CPC, acaba por não retirar dessa análise qualquer consequência 
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jurídica relevante para a decisão da causa, é inútil declarar e suprir a nulidade 
da sentença por excesso de pronúncia, não sendo, assim, de atender à arguição 
dessa nulidade.

 II — A nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de facto e 
de direito da decisão só opera quando haja falta absoluta de motivação. Assim, 
e independentemente da questão de saber se essa fundamentação é ou não con-
vincente e se está certa ou errada (questão que se situa no domínio da validade 
substancial da sentença, e não da sua validade formal), não pode dizer -se que 
ocorre a invocada nulidade quando a sentença contém a motivação factual e 
jurídica que levou o tribunal a decidir pela procedência do pedido.

 III — A anulação da venda realizada em processo de execução fiscal depende, não só, 
de ter ocorrido, relativamente ao acto da venda ou actos anteriores que lhe digam 
respeito, a omissão de um acto ou de uma formalidade imposta pela lei, como, 
ainda, da circunstância de essa omissão poder ter tido influência no acto de venda 
realizado. Razão por que a anulação só pode ser decretada se, no circunstancia-
lismo em que ocorreu a irregularidade, se puder afirmar a sua susceptibilidade 
para influenciar o acto de venda efectuado.

 IV — A violação do disposto no n.º 1 do artigo 244.º do CPPT, por a venda ter tido lugar 
antes do integral decurso do prazo de 15 dias para o credor hipotecário reclamar 
o seu crédito, apesar de constituir uma irregularidade processual, não é suscep-
tível de influenciar o acto da venda quando a citação é realizada antes da venda, 
adquirindo o credor, de forma imediata, o estatuto de sujeito processual para todos 
os efeitos legais, nomeadamente para os previstos no artigo 886º -A do CPC, sendo 
notificado da data e hora marcada para a venda e da sua modalidade, ficando, 
assim, habilitado a tomar a iniciativa de acautelar os seus direitos, comparecendo 
no acto de abertura de propostas ou formulando proposta de aquisição de modo 
a evitar a degradação do preço de venda.

 V — O que aliado ao facto de não se terem provado factos demonstrativos da existên-
cia de prejuízos decorrentes dessa irregularidade e de não ter sido minimamente 
molestada a possibilidade de este credor reclamar o seu crédito e de vê -lo veri-
ficado e graduado no lugar próprio para ser pago através do produto da venda, 
leva a concluir que tal irregularidade não representa uma nulidade nos termos 
do artigo 201º do CPC que importe a nulidade da venda.

 VI — Por outro lado, se a falta de citação do credor com garantia real não pode de-
terminar a anulação da venda, por força do disposto no n.º 10 do artigo 864.º do 
CPC, subsidiariamente aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, então, 
por maioria de razão, não pode determinar essa anulação a situação em que a 
citação foi efectivamente concretizada embora numa altura em que pela proximi-
dade da data marcada para a venda se dificultou ou inviabilizou a apresentação 
da petição de reclamação de créditos antes da venda.

Processo n.º 879/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Banco Espírito Santo, S.A. e Outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, a fls. 118 a 131 dos autos, que julgou 
procedente o pedido que o BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. deduziu para anulação da venda do 
prédio urbano efectuada no processo de execução fiscal n.º 1813200501000292 que corre termos no 
Serviço de Finanças de Marco de Canaveses contra a sociedade TUINOVA – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, por dívidas de IRC no montante de € 74.968,46, sendo aquele Banco credor 
hipotecário reclamante no âmbito deste processo de execução fiscal.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A - O presente recurso tem por objecto a douta decisão proferida pelo Tribunal a quo, que julgou 

procedente o incidente de anulação da venda do prédio urbano penhorado no âmbito do processo de 
execução fiscal com o n.º 1813200501000292, que corre os seus termos no Serviço de Finanças de 
Marco de Canaveses, por haver concluído que “nos encontramos perante uma nulidade susceptível de 
afectar o acto da venda e que origina a sua anulação nos termos do art. 201º, n.º 1 e 909º, n.º 1 c) do 
CPC e do artigo 257º, n.º 1 c) do CPPT”.
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B - Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o 
doutamente decidido, porquanto considera que do peticionado pelo requerente e da prova produzida, 
não é de extrair a conclusão que serviu de base à decisão proferida, padecendo a mesma de excesso de 
pronúncia e de erro na análise da matéria de facto e na aplicação do direito.

C - Centra o requerente, credor reclamante no processo de execução fiscal onde ocorreu a venda 
anulada pela douta sentença recorrida, a sua pretensão na circunstância de que a venda do prédio foi 
efectuada antes de decorrido o prazo de reclamação de créditos, em clara violação com o art. 244º, n.º 1 
do CPPT, requerendo assim a anulação de todo o processado nos termos do art. 201º do CPC.

D - Porém, entendeu o Tribunal conhecer oficiosamente de uma nulidade dependente de expressa 
arguição da parte a quem a aproveita, como seja a omissão da notificação do n.º 4 do art. 886º do CPC, 
excedendo assim o Tribunal a quo os seus poderes, incorrendo a sentença na nulidade prevista no 
art. 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.

E - Aliás, refira -se que essa mesma notificação existiu e assim foi entendido na sentença recorrida 
quando refere “no caso configurado nos autos, a notificação desse despacho foi feita em simultâneo 
com a citação para reclamação de créditos”.

F - Adite -se que, do conspecto da douta sentença recorrida, não se depreendem os fundamentos 
de facto e de direito em que alicerçou a sentença recorrida para chegar aquela conclusão, nomea-
damente qual o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo douto Tribunal, justificativo da 
transição do n.º 4 do art. 886º -A do CPC para o n.º 1 do art. 244º do CPPT e da nulidade prevista 
no art. 201º do CPC,

G - porquanto não foi dado como provado qualquer facto susceptível de afectar o acto da venda, 
pese embora alegados pelo requerente, mas não tidos em conta na douta sentença, configurando assim 
causa de nulidade da sentença, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 668º do CPC.

Sem conceder,
H - Não concorda a Fazenda Pública com a subsunção do direito aos factos dados como provados, 

formulada pelo Tribunal a quo, designadamente na aplicação dos arts. 201º e 909º, n.º 1, alínea c) do 
CPC e art. 257º, n.º 1, alínea c) do CPPT.

I - Ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, confrontamo -nos pela inexistência 
de factos demonstrativos de que o desrespeito pelo art. 244º, n.º 1 do CPPT constituiu nulidade suscep-
tível de afectar o acto da venda no processo de execução fiscal.

J - A anulação da venda nos termos do art. 201º do CPC, invocado pelo requerente, depende de ter 
ocorrido relativamente ao acto de venda ou aos actos preparatórios a ela respeitantes qualquer omissão 
de acto ou formalidade prescrita na Lei, mas,

K - desde que, a irregularidade possa ter influência na venda.
L - A regra do artigo 201º, n.º 1 do CPC é então a de que, se a lei não prescrever expressamente que 

ele tem como consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve produzir nulidade 
quando dele resulte prejuízo para a relação jurídica, subentenda -se, no caso em concreto, para a venda 
ocorrida, o que patentemente, e como resulta do probatório, não acontece no presente caso.

M - Desde logo, face ao cumprimento do preceituado no CPPT, inexistiam razões que o impossi-
bilitavam de participar na referida venda, porquanto, para além da sua citação, mesmo à data da venda 
não tendo ocorrido todo o tempo para reclamar os seus créditos, enquanto credor real, procedeu o 
respectivo órgão de execução fiscal à competente publicitação mediante anúncios e divulgação através 
da Internet, como determina o art. 249º do CPPT.

N - Por outro lado, e ao contrário do que entende o requerente, acompanhando o douto Acórdão 
do STA datado de 04.11.2009, proferido no recurso com o n.º 0686/09, que aqui nos permitimos citar: 
“Havendo a execução de ser promovida pela pessoa que figure no titulo executivo como credor e ins-
taurada contra a pessoa que no titulo tenha a posição de devedor, nos termos do artigo 55.º do Código 
de Processo Civil, o certo é que o credor com garantia real não é «parte» (mas interveniente processual 
apenas acessório)”

O - Por sua vez, o n.º 10 do art. 864.º do CPC, aqui aplicável subsidiariamente ex vi alínea e) 
do art. 2º do CPPT, estabelece que a falta das citações necessárias tem o mesmo efeito que a falta de 
citação do réu, não importando porém, a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos 
já efectuados, dos quais o exequente não haja sido exclusivo beneficiário.

Ora,
P - Se ocorrendo falta de citação de um credor real, a mesma tem os mesmos efeitos que a falta 

de citação do executado, não importando a anulação da venda ocorrida, quando o exequente não haja 
sido o exclusivo beneficiário, ou seja, subsistindo a venda, então, por maioria de razão, a citação 
efectivando -se, como decorre do probatório no caso em concreto, mesmo não se assegurando o prazo 
de reclamação de créditos na integra antes da venda ocorrer,

Q - não pode conduzir à pretendida e ditada anulação da venda ocorrida no processo de execução 
fiscal.
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Assim sendo,
R - E para efeitos do artigo 864º, n.º 10, do CPC, deverá entender -se que o exequente não será o 

exclusivo beneficiário da venda quando não for ele o comprador ou quando algum credor além dele 
seja pago pelo produto da venda.

S - No caso concreto, desde logo, outra pessoa foi o comprador na venda executiva do imóvel em 
causa nos presentes autos, que não a Administração Fiscal, entidade exequente, como se pode verificar 
pelo auto de adjudicação junto aos autos.

Destarte,
T - É forçoso concluir que não existe qualquer fundamento para a anulação da venda efectuada 

no processo de execução fiscal por motivo da mesma ter ocorrido antes do términos do prazo para 
reclamação dos créditos, pois essa anulação apenas poderia ocorrer quando tal omissão formal in-
fluenciasse na venda ocorrida, o que, e como decorreu do probatório dado como assente, não ocorre 
no caso vertente.

U - Assim, não se verificando os pressupostos do art. 201º, n.º 1 do CPC e, consequentemente, do 
art. 909º, n.º 1, alínea c) do mesmo código, inexiste fundamento legal para anular a venda.

V - Decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida, tendo interpretado e aplicado 
incorrectamente o disposto no art. 201º, 886º -A, n.º4 e 909º, n.º 1 do CPC e art. 244º, n.º 1 e 257º, n.º 1, 
alínea c) do CPPT, não poderá manter -se.

1.2. O BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção 
do julgado, nos termos que constam de fls. 157 a 165.

1.3. Por acórdão proferido a fls. 192/199, o TCA Norte declarou -se incompetente, em razão da 
hierarquia, para o conhecimento do recurso, na consideração de que nele estava em causa exclusivamente 
matéria de direito, declarando competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário do STA.

1.4. Neste Tribunal, os autos foram com vista ao Digno Magistrado do Ministério Público, que 
não emitiu parecer.

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida deu -se por provada a seguinte factualidade:
A - Em 17.01.2005 foi instaurado contra a Sociedade “TUINOVA  - Empreendimentos Imobiliários, 

Ldª, o processo de execução fiscal n.º1813200501000292, por dívidas de IRC do ano de 2000, no valor 
total de 74.968,46 euros  - cfr. informação de fls. 50 dos autos.

B - Em 04.10.2005, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “AP” cor-
respondente ao apartamento tipo T3, sito no prédio constituído em P.H. e inscrito sob o artigo 938º da 
freguesia de Tuías, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º609/230994 - Ap.  - cfr. teor 
da informação de fls. 50 dos autos.

C - Em 23.08.2009, foi a Executada citada pessoalmente nos termos do artigo 191º do CPPT  - cfr. 
teor da informação de fls. 50 dos autos.

D - A Executada não procedeu ao pagamento da execução  - cfr. teor da informação de fls. 50 dos autos.
E - Para fixação do valor de venda previsto no artigo 250.º do CPPT, em 10.10.2007, foi solicitada 

a avaliação do imóvel penhorado, realizada nos termos do art.º 37.º e seguintes do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis  - cfr. doc. de fls. 52 a 53 dos autos.

F - A avaliação efectuada em 16.11.2007 e notificada em 18.12.2007, fixou o valor patrimonial 
do imóvel em causa em 38.130,00 Euros  - cfr. doc. de fls. 50 a 51 dos autos.

G - Por despacho de 22.04.2008, foi fixada a data de 22.07.2008 e o valor de 26.691,00 euros para 
venda do imóvel  - cfr. doc. de fls. 56 dos autos.

H - Na mesma data foi efectuado o registo no Sistema Informático de Gestão de Vendas Coercivas 
 - SIGVEC, com a respectiva publicitação na Internet  - cfr. doc. de fls.57 a 58 dos autos.

I - Foram publicados anúncios nas edições de 02 e 16 de Maio do jornal regional denominado “A 
Verdade”  - cfr. doc. de fls. 59 dos autos.

J - Em 16.07.2008, foi remetido via fax e confirmada via CTT a respectiva notificação ao credor 
com garantia real  - Banco Internacional de Crédito, S.A.  - cfr. doc. de fls. 60 a 64 dos autos.

L - No dia marcado para a venda, foram abertas as 4 (quatro) propostas existentes e adjudicado o 
imóvel à proposta mais elevada, apresentada por “Rui Manuel Teixeira de Oliveira”, residente na Rua 
…………………………., ………………., Marco de Canaveses  - cfr. doc. de fls. 65 dos autos.

M - Após confirmação do depósito do preço, efectuado em 23 e 24.07.2008, e respectivo pagamento 
na mesma data do IMT e Imposto de Selo devidos, foi emitido o respectivo auto de adjudicação em 
05.08.2008  - cfr. doc. de fls. 66 dos autos.

N - Por despacho de 07.08.2008, foi ordenado o cancelamento dos encargos que oneravam o 
imóvel objecto da venda judicial e efectuada a entrega das respectivas chaves do imóvel  - cfr doc. de 
fls.77 e 78 dos autos.

O - Em 04.08.2008 o Banco Espírito Santo, S.A., apresentou reclamação de créditos  - cfr. infor-
mação de fls. 51 dos autos.
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P - O Banco Espírito Santo, S.A. requereu em 4 de Agosto de 2008 a anulação da venda efectuada 
em 22 de Julho de 2008 no âmbito do processo de execução n.º 1813 -2005/01000292 relativa ao prédio 
urbano inscrito na matriz da Freguesia de Tuias, Marco de Canaveses sob o art.º 938º  - Fracção AP 
 - cfr. carimbo aposto no canto superior direito de fls. 3 dos autos.

3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente o incidente de anulação da 
venda relativa ao prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Tuias, concelho de Marco de 
Canaveses, sob o artigo n.º 938  - fracção AP, penhorado e vendido no âmbito do processo de execução 
fiscal n.º 1813200501000292, em que é executada a sociedade TUINOVA – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA.

O pedido de anulação da venda, formulado pelo BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. na qualidade 
de credor com garantia real sobre o imóvel penhorado e vendido, centrara -se na circunstância de a 
venda ter sido efectuada em 22.07.2008, isto é, numa altura em que ainda estava a decorrer o prazo 
para reclamar o seu crédito, já que fora citado nos termos e para os efeitos do artigo 239.º do CPPT 
apenas alguns dias antes da venda, mais precisamente em 16.07.2008, tendo apresentado a petição para 
reclamação do seu crédito já após a venda, no dia 4/08/2008.

Ou seja, tendo a venda sido efectuada antes de decorrido todo o prazo para reclamação do seu 
crédito, ter -se -ia violado o artigo 244º, n.º 1 do CPPT, onde se estipula que “a venda realiza -se após 
o termo do prazo de reclamação de créditos”, e ter -se -ia impedido o credor de poder acompanhar e 
participar nas diligências tendentes à venda, coadjuvar o órgão de execução na fixação do valor do 
prédio e tomar as medidas necessárias para evitar que ela fosse efectuada, como foi, por € 5.511,07, 
quando o prédio terá, segundo a sua avaliação, um valor não inferior a 77.314,00 €.

Razão por que requereu a anulação de todo o processado nos termos do artigo 201.º do Código 
de Processo Civil (CPC), por verificação dos dois requisitos previstos na norma: a omissão de uma 
formalidade legal e a mesma ter influenciado o resultado da venda.

A sentença recorrida, depois de identificar a questão colocada, afirmando que «O Autor, vem pedir 
que a venda em causa seja anulada com fundamento na falta de observância do disposto no artigo 244º, 
n.º l do CPPT, uma vez, que, a venda se realizou antes do termo do prazo de reclamação de créditos», 
julgou procedente o pedido com a seguinte e essencial argumentação:

«Resulta das disposições legais aplicáveis à situação em análise do CPPT, designadamente dos 
artigos 239º, 248º, 249º e 252º que, o Banco como credor com garantia real sobre o bem penhorado 
tinha de ser citado da penhora.

O despacho que designou dia para a venda foi proferido no dia 22 de Abril de 2008 (...)
A citação só veio a ocorrer em 17 de Julho de 2008, cinco dias antes da data designada para a venda.
(...)
Actualmente têm -se entendido que «o n.º 4 do art. 886º -A do CPC, em que se prevê a notificação 

da decisão sobre a venda prevista nos seus nºs 1 e 2 aos credores reclamantes de créditos com garantia 
real sobre os bens a vender é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal.

A omissão de notificação daquele despacho a credor reclamante de crédito com garantia real 
sobre o bem a vender constitui nulidade processual que justifica a anulação da venda nos termos dos 
artigos 201.º, n.º 1, 909.º, n.º l c) do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.
º 257.º do CPPT» [Ac. do STA de 30/4/2008 e de 14/7/2008 (...)].

Nos termos da referida disposição legal, a decisão sobre a venda cabe ao respectivo agente de 
execução, ouvidos os exequente, o executado e os credores com garantia real sobre os bens a vender 
 - art. 886.º -A, n.º 1.

A decisão tem como objecto, designadamente, a modalidade da venda e o valor base dos bens 
a vender, conforme resulta do n.º 2 do mesmo preceito legal. A decisão é notificada ao exequente, ao 
executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, de acordo com 
o teor do n.º 4 do mesmo artigo.

Ora, no caso configurado nos autos, a notificação desse despacho foi feita em simultâneo com a 
citação para reclamação de créditos.

Assim, não foi respeitado o prazo previsto no artigo 244º, n.º1 do CPPT pois a venda teve lugar 
antes de ter terminado o prazo de reclamação de créditos.

Atento o exposto, deve a presente acção proceder porque, nos encontramos perante uma nulidade 
susceptível de afectar o acto da venda e que origina a sua anulação nos termos dos artigos 201º, n.º1 
e 909º, n.º1 c) do CPC e do artigo 257º, n.º1 c), do CPPT.».

É contra esta decisão que se insurge a Fazenda Pública, invocando que ela se encontra ferida de nuli-
dade – por excesso de pronúncia e falta de especificação dos fundamentos que justificam a decisão – e de 
erro de julgamento em matéria de direito, por errada aplicação e interpretação dos artigos 201.º e 909.º, n.º 1, 
alínea c), do CPC, e do artigo 257.º, n.º 1, alínea c), do CPPT.

3.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA
Segundo a Recorrente, a sentença teria concluído pela verificação de uma nulidade processual no 

processo executivo, traduzida na violação do n.º4 do art. 886.º -A do CPC, por omissão de notificação 
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da decisão de venda ao credor reclamante de crédito com garantia real, e teria sido essa omissão que 
teria levado o tribunal a declarar a «nulidade processual que justifica anulação de venda nos termos 
do art. 201.º, n.º 1, 909.º, n.º 1 c) do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
art. 257º do CPPT», quando essa questão não fora colocada ao tribunal, pois a Requerente/Credora não 
fundamentara a pretensão anulatória da venda na violação do n.º 4 do art. 866.º do CPC, mas, tão só, 
na violação do n.º 1 do art. 244º do CPPT. Isto é, o Tribunal teria conhecido oficiosamente de questão 
que depende de expressa arguição da parte a quem a aproveita, excedendo, assim, os seus poderes e 
inquinando a sentença da nulidade prevista no art. 668.º n.º 1, alínea d) do CPC.

Por outro lado, alega não compreender o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo Tribu-
nal, justificativo da transição do n.º 4 do art. 886.º -A do CPC para o n.º 1 do art. 244.º do CPPT e da 
declaração da nulidade prevista no art. 201.º do CPC, até porque não foi dado como provado, apesar 
de alegado pela Requerente, qualquer facto susceptível de afectar o acto da venda, sendo, assim, nula 
a sentença nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 668.º do CPC, por não se compreenderem os funda-
mentos de facto e de direito que justificam a decisão.

Vejamos.
3.1.1. Da nulidade por omissão de pronúncia
Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, em consonância, aliás, com o disposto no 

artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.

Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º 
n.º 2 do CPC, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de 
não poder ocupar -se senão delas, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de 
outras, determinando a violação dessa obrigação a nulidade da sentença por omissão ou por excesso 
de pronúncia.

Nulidade que colhe o seu fundamento no princípio dispositivo e corresponde à sanção pela ino-
bservância da regra acolhida no n.º 2 do artigo 660.º do CPC.

No caso vertente, é efectivamente verdade que a sentença analisou, a despropósito, uma questão 
que não fora suscitada e que consiste em saber se o n.º 4 do art. 886.º -A do CPC é ou não subsidiaria-
mente aplicável ao processo de execução fiscal e, sendo -o, se a omissão de tal notificação ao credor 
com garantia real sobre o bem a vender constitui nulidade processual que justifique a anulação da venda 
nos termos dos arts. 201.º, n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC.

Todavia, e apesar de o julgador ter, assim, extravasado do campo das questões que no processo 
estavam colocadas, violando o princípio dispositivo e a regra contida no n.º 2 do art.º 660.º do CPC, 
o certo é que tal excesso de pronúncia é processualmente inócuo e irrelevante, na medida em que o 
julgador acabou por não retirar dessa indevida análise qualquer consequência jurídica relevante para 
a decisão do caso sub judice, pois, como se colhe da leitura da sentença, o que o levou o concluir pela 
verificação da nulidade processual e a determinar a anulação do acto da venda, foi, tão somente, o 
reconhecimento de que «não foi respeitado o prazo previsto no artigo 244º, n.º1 do CPPT pois a venda 
teve lugar antes de ter terminado o prazo de reclamação de créditos».

Não tendo a análise da referida questão interferido, a nível jurídico, na decisão do pedido de anu-
lação da venda, seria de todo inútil declarar e suprir a nulidade da sentença por excesso de pronúncia, 
não sendo, assim, de atender à arguição dessa nulidade.

3.1.2 Da nulidade por falta de fundamentação
Segundo o disposto no artigo 125.º do CCPPT e no análogo artigo 668.º, n.º 1, alínea b), do CPC, 

é nula a sentença quando falte a especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão.
Tal nulidade só opera, porém, quando haja total omissão dos fundamentos (de facto ou de direito) 

em que assenta a decisão, isto é, só abrange a falta absoluta de motivação. Na verdade, e como explicava 
já o Prof. ALBERTO DOS REIS, no “Código de Processo Civil Anotado”, e tem sido aceite, de forma 
pacífica e uniforme, pela doutrina e pela jurisprudência, a falta de fundamentação prevista naquele 
preceito é a falta absoluta, dela se subtraindo as situações de fundamentação insuficiente ou errada, 
quer a nível factual, quer jurídico. «Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação 
da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de 
motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal 
da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por 
falta absoluta de motivação deve entender -se a ausência total de fundamentos de direito e de facto. 
Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os fundamentos de facto, ou 
vice -versa, verifica -se a nulidade do n.º 2.º do art. 668.º»  - obra citada, vol. V, pág. 140.

Ora, embora a sentença não constitua, em bom rigor, um modelo de congruência no seu discurso 
argumentativo/fundamentador, tal não significa que se encontre ferida de nulidade, pois que, apesar de 
tudo, contém a motivação factual e jurídica que levou o tribunal a decidir pela procedência do pedido, 
com expressa referência à violação do artigo 244.º, n.º 1 do CPPT, violação que julgou «susceptível de 
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afectar o acto da venda e que origina a sua anulação nos termos dos artigos 201.º, n.º 1 e 909.º, n.º 1, 
c) do CPC e do artigo 257º, n.º 1, c) do CPPT».

Assim, e independentemente da questão de saber se essa fundamentação é ou não convincente e 
se está certa ou errada (questão que se situa no domínio da validade substancial da sentença, e não da 
sua validade formal), não pode dizer -se que ocorre a invocada nulidade.

3.2. DO ERRO DE JULGAMENTO
A questão que se coloca é a de saber se a sentença padece de erro de julgamento em matéria de 

direito, por errada aplicação e interpretação dos artigos 201.º e 909.º, n.º 1, alínea c), do CPC, e do 
artigo 257.º, n.º 1, alínea c), do CPPT, tendo em conta que, como se viu, se julgou que a violação do 
artigo 244.º, n.º 1, do CPPT – corporizada no facto de a venda do prédio ter ocorrido antes do termo do 
prazo para o BANCO ESPÍRITO SANTO reclamar o seu crédito – constituía uma nulidade processual 
susceptível de afectar o acto da venda, provocando a sua anulação em face do conteúdo normativo dos 
citados preceitos legais.

Vejamos.
Segundo o n.º 1 do artigo 257.º do CPPT, que estabelece o regime especial de invalidade das vendas 

realizadas no âmbito de processos de execução fiscal, tal anulação pode ser requerida «nos restantes 
casos previstos no Código de Processo Civil» [alínea c)], remetendo, assim, para a norma contida na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 909º do CPC, prevista para o processo executivo comum e onde se estabe-
lece que a venda fica sem efeito «se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 201º». Por sua 
vez, este artigo 201º do CPC prevê o regime das nulidades processuais não especialmente reguladas, 
estabelecendo que «a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou 
de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a 
irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa».

Donde resulta que a anulação da venda depende, não só, de ter ocorrido, relativamente ao acto da 
venda ou actos anteriores que lhe digam respeito, a omissão de um acto ou de uma formalidade imposta 
pela lei, como, ainda, da circunstância de essa omissão poder ter tido influência no concreto acto de 
venda realizado. Não basta, pois, a omissão de uma formalidade legal para que a venda seja anulada; 
é ainda necessário, como impõe o art.º 201.º do CPC, que ela possa ter tido influência no exame ou 
decisão da causa. Razão por que a anulação só pode ser decretada se, no circunstancialismo em que 
ocorreu a irregularidade, se puder afirmar a sua susceptibilidade para influenciar o acto processual de 
venda efectuado.

Resta, assim, saber quando é que uma irregularidade pode influir no exame ou decisão da causa.
Segundo o ensinamento de RODRIGUES BASTOS(1), tem de ser o julgador a medir com cautela, 

a projecção que o vício verificado pode ter no perfeito conhecimento e na justa decisão da causa. E 
segundo ALBERTO DOS REIS(2), é ao Tribunal que compete, no seu prudente arbítrio, decretar ou 
não a nulidade, conforme entenda que a irregularidade cometida pode ou não exercer influência no 
exame ou na decisão da causa, pois que “os actos de processo têm uma finalidade inegável: assegurar 
a justa decisão da causa; e como a decisão não pode ser conscienciosa e justa se a causa não estiver 
convenientemente instruída e discutida, segue -se que o fim geral que se tem em vista com a regulação 
e organização dos actos de processo está satisfeito se as diligências, actos e formalidades que se pra-
ticarem garantem a instrução, a discussão e o julgamento regular do pleito; Pelo contrário, o referido 
fim mostrar -se -á prejudicado se se praticarem ou omitirem actos ou deixarem de observar -se forma-
lidades que comprometem o conhecimento regular da causa e, portanto, a instrução, a discussão ou 
o julgamento dela”. É neste sentido que deve entender -se o passo “quando a irregularidade cometida 
possa influir no exame ou na decisão da causa”.

Por conseguinte, o princípio da redução de nulidade à mera irregularidade, sem consequências, só 
acontece quando o acto haja atingido o seu fim, e só caso a caso e segundo a prudência e a ponderação dos 
juízes, pode resolver -se a questão de saber se o acto atingiu o seu fim. Como salienta o Juiz Conselheiro 
JORGE LOPES DE SOUSA(3), a anulação da venda deve ser decretada se, no circunstancialismo em 
que ocorreram as irregularidades, puder afirmar -se a sua susceptibilidade para influenciar a venda.

No caso em apreço, foi inquestionavelmente violado o disposto no n.º 1 do artigo 244.º do CPPT, 
segundo o qual “a venda realiza -se após o termo do prazo de reclamação de créditos”, na medida em 
que a venda teve lugar antes de ter terminado o prazo para o credor hipotecário BES reclamar o seu 
crédito. Com efeito, apesar de esta entidade bancária ter sido citada em 16/07/2008 para a execução, nos 
termos e para os efeitos previstos no art. 239º n.º 1 do CPPT, o acto da venda ocorreu antes do integral 
decurso do prazo de 15 dias para a apresentação da petição de reclamação de créditos (art.º 240.º, n.º 1, 
do CPPT).

Contudo, e apesar de ter sido cometida uma irregularidade processual, nada autoriza a concluir 
que ela tenha tido influência no acto da venda.

Desde logo, porque com o acto de citação o credor hipotecário foi chamado ao processo judicial 
de execução fiscal, adquirindo, assim, imediatamente, o estatuto de sujeito processual para todos os 
efeitos legais, nomeadamente para os previstos no artigo 886º -A do CPC, razão por que foi notificado, 
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simultaneamente com a citação, da data e hora marcada para a venda e da modalidade de venda escolhida 
(propostas em carta fechada), conforme decorre à evidência do documento junto a fls. 60 dos autos e 
referenciado na alínea j) do probatório, ficando, assim, habilitado a tomar a iniciativa de acautelar os 
seus direitos, comparecendo no acto de abertura de propostas ou formulando proposta de aquisição 
de modo a evitar a degradação do preço de venda. E porque se trata de uma entidade bancária, o curto 
espaço de tempo que mediou entre a citação/notificação e o acto de venda não terá, em princípio, 
comprometido a possibilidade de obter os necessários meios financeiros para formular a proposta de 
aquisição que entendia mais adequada ao valor de mercado do imóvel.

Ou seja, a citada omissão não comprometeu a possibilidade de participação deste credor na fase da 
venda nem a realização de diligências no sentido de apresentar a melhor proposta possível de aquisição, 
nem lhe coarctou a defesa dos seus interesses, por lhe ser consentida a presença no acto da venda de 
forma a garantir que esta se realizasse pelo preço mais alto possível.

Ademais, para além dessa citação, procedeu o órgão de execução fiscal à competente publicitação 
da venda, mediante anúncios e divulgação através da internet, como resulta claramente dos elemen-
tos processuais constantes dos autos, de modo a que todos os credores tiveram (ou puderam ter) um 
conhecimento da venda e dos aspectos essenciais que à mesma diziam respeito. O que aliado ao facto 
de não se terem sido dados como provados quaisquer factos demonstrativos da existência de prejuízos 
decorrentes dessa irregularidade e de não ter sido minimamente molestada a possibilidade de este cre-
dor reclamar o seu crédito e de vê -lo verificado e graduado no lugar próprio para ser pago através do 
produto da venda do imóvel, nos leva concluir que tal irregularidade não poderá ter tido influência no 
resultado e valor da venda, não constituindo, assim, uma nulidade nos termos do artigo 201º do CPC 
que importe a nulidade da venda e dos actos subsequentes que dela dependam absolutamente.

É, pois, axiomático que a irregularidade cometida não constitui uma nulidade nos termos do 
art. 201º nº1º CPC que importa a nulidade do acto da venda.

Ainda que assim não fosse, sempre haveria que tomar em consideração que o exequente não foi, 
no caso, o único beneficiário da venda do imóvel(4), adquirido por uma pessoa estranha à execução (Rui 
Teixeira de Oliveira), e que o n.º 10 do artigo 864.º do CPC, subsidiariamente aplicável ex vi da alínea e) 
do art.º 2.º do CPPT, estabelece que a falta das citações prescritas nesse preceito (onde se inclui a citação 
dos credores com garantia real) «tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu, mas não importa 
a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efectuados, dos quais o exequente 
não haja sido exclusivo beneficiário (...)». Isto é, a lei, entre o interesse do credor prejudicado pela 
falta de citação, e o interesse do comprador, do adjudicatário, do remidor e do interessado que obteve 
pagamento, dá predomínio a estes, sem, no entanto, deixar desprotegido o interesse daquele ao assegurar-
-lhe a possibilidade de efectivação do direito de indemnização nos termos consagrados nessa norma.

Ora, se nos casos em que o exequente não foi o exclusivo beneficiário da venda, a falta de citação 
do credor com garantia real não pode determinar a anulação da venda, então, por maioria de razão, não 
podem determinar essa anulação as situações em que a citação foi efectivamente concretizada, embora 
numa altura em que pela proximidade da data marcada para a venda se dificultou ou inviabilizou a 
apresentação da petição de reclamação de créditos antes da venda.

Seria incompreensível e incongruente com a lógica do sistema – que visa, essencialmente, a pro-
tecção dos adquirentes estranhos à execução, a segurança das alienações e a protecção dos credores que 
já tenham sido pagos – que uma situação de falta de citação tout court do credor e consequente perda 
da sua garantia patrimonial não levasse à anulação da venda, e já levasse a essa anulação uma situação 
em que a citação ocorreu efectivamente e o credor teve oportunidade de reclamar o seu crédito e de 
realizar a sua garantia patrimonial.

Consequentemente, e tendo em linha de conta tudo o que deixámos exposto, inexiste fundamento 
legal para anular a venda, procedendo, deste modo, as conclusões do recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar improcedente o pedido de anulação de venda.

Custas neste Supremo Tribunal e em 1ª instância pelo Banco Espírito Santo, S.A.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Francisco Rothes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Notas ao Código de Processo Civil, vol I, pág. 403.)
(2) (Comentário ao Código de Processo Civil, vol II, pág. 486.)
(3) (No Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado, 4ª Edição, pág. 1022.)
(4) (A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que o exequente só poderá ser considerado exclusivo be-

neficiário quando, cumulativamente, seja o comprador ou adjudicatário, sem que sobrevenham remição ou preferência e lhe 
caiba, em pagamento, todo o preço da coisa alienada – cfr., entre outros, Lopes Cardoso, in “Manual da Acção Executiva”, 
3ª edição, pág. 501.) 
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 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

3.º grau de jurisdição. Matéria de direito. Matéria de facto.

Sumário:

 I — No presente processo, é possível o recurso ordinário para o STA em 3.º grau de 
jurisdição pois já que o início do processo se verificou antes da entrada em vigor 
do Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, que extinguiu, no contencioso 
tributário, o terceiro grau de jurisdição, e que de acordo com o disposto no 
artigo 120.º do ETAF apenas afectou os processos instaurados a partir da sua 
entrada em vigor, o que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex vi da Portaria 
n.º 398/97, de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central Administrativo iniciou 
o seu funcionamento e foi instalado.

 II — Mas, apesar disso, não podem os recorrentes vir agora pretender que este Superior 
Tribunal reanalise matéria de facto, quando num processo em que intervém em 
terceiro grau de jurisdição a Secção de CT do STA apenas conhece matéria de 
direito (nº4 do artigo 21º do anterior ETAF). Sobre as limitações de conhecimento 
do STA vide o nosso ac. de 21/03/2012 no rec. 0112/12.

Processo n.º 883/10 -30.
Recorrente: Celestino Francisco dos Santos Silveira e Mulher.
Recorrido: Fazenda Pública e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
Celestino Francisco dos Santos Silveira e Eugénia Gonçalves da Silva, com os demais sinais 

dos autos, interpuseram recurso para este STA do acórdão do TCA - Norte de 31/01/2008 que indeferiu 
a sua reclamação do despacho do Sr. Desembargador Relator que a fls. 281 dos autos entendeu não 
ocorrer oposição de julgados entre o acórdão em data anterior proferido também neste autos e os acór-
dãos apresentados como fundamento a fls. 238/261.

Por acórdão deste STA de 18/11/2009 foi decidido conceder provimento ao recurso, revogando -se 
o acórdão recorrido, e anulando -se todo o processado subsequente àquele acórdão, com as ressalvas 
já referidas, ordenando -se concomitantemente a baixa dos autos, a fim de que o Mº Juiz Relator do 
TCA - Norte profira despacho, admitindo ou não o recurso.

Por despacho de 05/11/2010 foi proferido despacho pelo Mº Juiz Relator do TCA - Norte a admitir 
o recurso.

Alinham -se, ainda, outros antecedentes processuais para melhor compreensão do complexo 
processado:

a) Este processo teve por origem o recurso da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que julgou im-
procedente o pedido de anulação da venda realizada no processo de execução fiscal n.º 1821 -93/107951.8 
do 1º Serviço de Finanças de Matosinhos;

b) O TCAN confirmou a referida sentença por Acórdão de 23 de Março de 2003 (rec. n.º 0039/03);
c) Interposto recurso com fundamento em oposição de Acórdãos (fls. 237), o mesmo foi rejeitado, 

primeiro por despacho do Relator a fls 281 e depois pela Conferência a fls.286;
d) Interposto recurso (fls. 299) para o STA dessa rejeição, este Tribunal veio a convolar esse 

recurso em reclamação para a conferência (A: de 28/11/2007, proc. 135/07);
e) O TCAN veio em 31/01/2008 (proc. 39/2003) a rejeitar de novo o recurso;
f) Dessa decisão veio a ser interposto recurso para o STA que foi rejeitado pelo TCAN por Acór-

dão de 25/9/2008;
g) Dessa decisão veio a ser interposto, novamente, recurso para o STA, a fls. 386 que culminou 

com o acórdão, supra referido, de 18/11/2009.
A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1a - A segunda contestação é um acto que não está previsto na lei, pelo que constitui nulidade que 

pode ser conhecida logo que reclamada, nos termos dos artigos 201º e 206º do Código de Processo Civil.
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2a - É relevante, porque apresenta uma alegação que não consta da primeira contestação, que 
não é facto superveniente, que consiste na declaração de que “não se encontra desde já demonstrado o 
invocado pagamento da dívida”.

3a - A informação constante dos autos, de folhas 93 e folhas 157, muito embora indique que não foi 
pago o processo executivo n.a 93/1075918, não discrimina os valores entregues e os devidos à Fazenda 
Nacional, pelo que não habilita o Meritíssimo Julgador e o douto acórdão a concluir que não foi pago.

4a - Impunha -se que aquela informação discriminasse os valores pagos pelos processos, porque os 
recorrentes alegam que pediram o pagamento de todas as dívidas ao Estado e que o Serviço de Finanças 
lhes emitiu as guias de acordo com o pedido formulado, que pagaram.

5a - O douto acórdão deixou de conhecer a questão dos recorrentes se terem prontificado para 
o pagamento de todas as suas dividas à Fazenda Nacional e do Serviço de Finanças ter entregado as 
guias de conformidade com o pedido do pagamento total das suas dívidas.

6a - Ao conhecer da falta de prova do pagamento da quantia exequenda, sabendo o montante pago 
pelos executados, sem ser informado das quantias pagas nos processos declarados como pagos, conhece 
uma questão que não devia conhecer.

7a - O douto acórdão, como a douta sentença, enfermam das nulidades previstas no artigo 125º do 
CPPT e na alínea d) do n.º 1 do artigo 668º do Código de Processo Civil.

8a - O douto acórdão com a demonstração dos factos fixados nas alíneas e) e f) não pode concluir 
que a quantia exequenda não foi paga, como conclui, porque não quantificam as quantias de cada pro-
cesso e os recorrentes alegam que pagaram e dizem quanto.

9a - Os fundamentos de facto daquelas alíneas e) e f) estão em oposição com a douta decisão de 
rejeição do recurso, por falta de prova do pagamento da quantia exequenda.

10a - Assim, o douto acórdão está ferido da nulidade prevista no n.º 1 do artigo 125º do CPPT.
11a - O 1º Serviço de Finanças de Matosinhos, no dia 21 de Fevereiro de 2002, emitiu as guias 

para pagamento das dívidas dos recorrentes que contabilizou durante os três dias antecedentes.
12a - Os executados, nesse mesmo dia, pagaram todas as dívidas a que estavam obrigados perante 

a Fazenda Pública.
13a - Os recorrentes, no dia 4 de Março de 2002, pagaram as despesas relativas ao registo das 

penhoras incidentes sobre cada um dos seus dois prédios.
14a - O ofício de folhas 157 indicia que os recorrentes pediram guias para o pagamento de todas 

as suas dívidas à Fazenda Nacional.
15a - A guia de 4 de Março de 2002 demonstra que tanto o 1º Serviço de Finanças de Matosinhos, 

como os recorrentes ficaram convencidos de que tudo ter sido saldado à Fazenda Nacional, naquele 
dia 21 de Fevereiro de 2002.

16a - O 1º Serviço de Finanças de Matosinhos, ao receber a guia do pagamento da quantia exe-
quenda devia declarar extinta a execução, nos termos do artigo 269º do CPPT.

17a - O Serviço de Finanças se, eventualmente, viesse mais tarde a verifica que, afinal, tinha errado 
na elaboração da conta, devia notificar os devedores para o pagamento dessa nova conta.

18a - Recorrentes e recorrida admitem que a executada pediu a conta total das dividas do seu casal 
à Fazenda Nacional e, portanto, se não pagou, como manifestou intenção de fazê -lo, foi porque o l2 
Serviço de Finanças não lhe apresentou a quantia exacta para pagar.

19a - As informações do Serviço de Finanças não demonstram que esteja em dívida o pagamento 
da quantia exequenda onde se realizou a venda, como se impunha em face ao pagamento demonstrado 
pelos executados.

20a - As informações indiciam que os recorrentes pagaram, efectivamente, todas as dívidas à 
Fazenda Nacional.

21a -0 douto acórdão e a douta sentença fixaram matéria de facto que se opõe à decisão e que é 
irrelevante para a decisão da causa.

22a - Da forma como os recorrentes articulam a petição inicial e justificam o pagamento que 
efectuaram, importa fixar a matéria de facto relativa ao procedimento do pagamento dos recorrentes 
e recorrida.

23a - Os recorrentes se pedem as guias para pagamento da quantia exequenda é porque querem 
pagar tudo, porque, de outra forma, para pagarem parte da dívida, não necessitam de guias, dado que 
podem efectuar pagamentos por conta.

24a - Para pagarem parte da dívida não necessitavam que o Serviço de Finanças elaborasse a conta.
25a  - Mais, se não fosse para pagarem tudo, podiam, optar por outras formas de pagamento, bem 

como podiam optar pelo prédio de que largariam mão
26a - Tendo pago mais do que a quantia inicia, das execuções pagaram juros e acrescido.
27a - Tendo pedido o cancelamento dos registes das penhoras dos seus prédios, estão convencidos 

do pagamento integral das suas dívidas.
28a - A Fazenda Nacional não contesta que os recorrentes pediram as guias para o pagamento total 

das suas dívidas, a emissão das guias respectivas e que pagaram as despesas das penhoras.
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29a - Os factos dos artigos 5e a 23º, inclusive, da petição inicial devem ser considerados provados, 
em face da ausência de oposição aos mesmos pela única contestante.

30a - A Fazenda Nacional, ao dar seguimento à “enda, após o pagamento, viola os princípios da 
protecção dos interesses dos cidadãos e da colaboração com os particulares, consignados nos artigos 4º 
e 5e do CPA.

31a - Como exequente incumbe -lhe emitir o documento de pagamento correctamente.
32a - Os recorrentes, muito embora não admitam que não pagaram a totalidade das suas dívidas, 

não têm culpa na invocada falta do pagamento.
33a - Nem tiveram ou têm a possibilidade de pagar de outra forma.
34a - A quantia entregue pelos recorrentes tem de ser julgada como o integral pagamento da tota-

lidade das dívidas exequendas dos recorrentes à Fazenda Nacional.
35a - A obrigação dos recorrentes, se não foi cumprida, deve -se a culpa da Fazenda Nacional que 

impossibilitou o pagamento, na data pedida.
36a~ Nessa sequência deve ser anulada a venda e todos os termos subsequentes.
37a - O douto acórdão viola, além de outras e as disposições legais indicadas, o disposto nos artigos, 

236º, 352º. 355º, 358º e 790º do Código Civil, 490º, 511º n.º 1 e 659º nºs 2 e 3,do Código de Processo 
Civil, 113º e n.º 2 do artigo 124º do CPPT.

NESTES TERMOS e nos de direito, com o douto suprimento que se roga devem ser revogados o 
douto acórdão recorrido e a douta sentença que confirma e produzida a douta decisão que declare nula 
e sem efeito a venda dos autos e todos os termos a ela subsequentes dos autos.

Não foram apresentadas contra -alegações:
O EMMP pronunciou -se nos seguintes termos:
1. Como se vê do Acórdão de fls. 429 o recurso de Celestino Francisco dos Santos Silveira e 

mulher Eugenia Gonçalves da Silva foi convolado de recurso por oposição de acórdãos em recurso 
para a Secção de Contencioso Tributário em terceiro grau de jurisdição.

Atento o teor do referido Acórdão cumpre agora apreciar o recurso, admitido por despacho 
de fls. 438.

Trata -se de recurso de decisão do Tribunal Central Administrativo, proferida em segundo 
grau de jurisdição em processo pendente aquando da entrada em vigor do Decreto -lei n.º 229/96 
de 29/11, que deu nova redacção ao art. 120º do ETAF, e que, portanto admite o terceiro grau 
de jurisdição  - vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tri-
butário, 43 edição, pag.1077 e Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 08.10.2003, 
processo 0458/03, in www.dgsi.pt: «

Porém, neste tipo de processos, inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instân-
cia, o Supremo Tribunal Administrativo tem poderes de cognição limitados a matéria de direito.

Assim importa desde logo fazer uma análise das conclusões das alegações de recurso, ex-
purgando aquelas em que se discute a análise da matéria de facto.

Ora, como se constata das conclusões 11a a 20a das alegações de recurso de fls. e segs., os 
recorrentes vêm pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pela instância recorrida, 
alegando abundante matéria de facto em ordem a concluir que as informações dos serviços de 
finanças indiciam que pagaram efectivamente todas as dívidas à Fazenda Nacional.

Assim, incluindo as referidas conclusões das alegações do recurso interposto para este Tri-
bunal, de acórdão proferido no TCA que apreciou sentença proferida em 1a instância, matéria 
de facto não pode este Tribunal apreciar tal matéria factual excepto se se verificar ofensa de 
disposição legal expressa que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe 
a força de determinado meio de prova  - cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
10.12.2003, processo 1091/03, in www.dgsi.pt.

Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24.04.2002, processo 
26679, in www.dgsi.pt: «mesmo entendendo -se que tal limitação dos poderes de cognição do Su-
premo Tribunal Administrativo tem o mesmo alcance que a lei processual civil atribui ao Supremo 
Tribunal de Justiça em recurso de revista, o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos 
materiais da causa apenas poderá ser conhecido pelo Supremo Tribunal Administrativo quando 
haja ofensa duma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova para a existência de um 
facto ou que fixe a força de determinado meio de prova (art. 722º n.º 2 do Código de Processo Civil)»

Necessário é, pois, que se invoque qualquer erro destes tipos. Não é isso que sucede no caso 
em apreço, como decorre da análise das alegações de recurso, pelo que deverão improceder todas 
aquelas conclusões já que relativas ao reexame da matéria de facto provada pelas instâncias.

II. Questão diversa é já a suscitada nos pontos 1 a 10 das conclusões em que se imputa nu-
lidade do acórdão recorrido.

Alegam os recorrentes que o acórdão recorrido «deixou de conhecer a questão dos recor-
rentes se terem prontificado para o pagamento de todas as suas dívidas à Fazenda Nacional e do 
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Serviço de Finanças ter entregado as guias de conformidade com o pedido do pagamento total 
das suas dívidas», no que teria incorrido em nulidade por omissão de pronúncia.

E que «ao conhecer da falta de prova do pagamento da quantia exequenda, sabendo o mon-
tante pago pelos executados, sem ser informado das quantias pagas nos processos declarados como 
pago», conheceu uma questão que não devia conhecer  -nulidade por excesso de pronúncia.

Mais alegam que com a demonstração dos factos fixados nas alíneas e) e f) não se pode con-
cluir que a quantia exequenda não foi paga, concluindo que tais fundamentos de facto daquelas 
alíneas e) e f) «estão em oposição com a douta decisão de rejeição do recurso».

Afigura -se -nos que, também quanto a esta parte o recurso não merece provimento, sendo 
até manifesto que não assiste qualquer razão aos recorrentes (…)

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, 
confirmando -se o acórdão  - recorrido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de 2ª Instância no acórdão questionado deu como provada a seguinte factualidade:
a) Na execução supra identificada foi penhorado “um prédio urbano de r/chão e andar, sito na 

Rua 31 de Janeiro, 162  -Perafita da Matriz Predial Urbana n.º 1748 de Perafita constituído no r/chão 
por 4 divisões, quarto de banho e coberta de 59,5 m2 e descoberta 13 m2 e encontra -se registado na 
Conservatória do registo Predial de Matosinhos com o n.s 00282/070188”.

b) Em 13.05.2002 procedeu -se à abertura de propostas e adjudicação do bem referido em a) tudo 
conforme consta de folhas. 57 a 61,67 e 69.

c) Em 13.05.2002 o executado veio requerer a presente anulação de venda  - cfr. folhas. 121.
d) Em 06.01.2003 foi proferido nos autos o despacho de folhas 149, do seguinte teor:
“Decorre da leitura da petição inicial que os recorrentes não deduzem oposição à execução mas 

pretendem a anulação da venda efectuada em processo de execução fiscal.
Tal incidente corre nos próprios autos de execução.
Assim, deverão os autos ser devolvidos ao Serviço de Finanças para aí serem incorporados no 

processo de execução fiscal a que se reportam e, após, prosseguirem a sua tramitação como incidente 
de anulação de venda nos termos legais”.

e) Após a remessa ao tribunal tributário dos autos já na forma indicada no despacho referido na 
alínea anterior, foi proferido em 29.09.2003 o despacho de folhas 154, do seguinte teor:

“Uma vez que do despacho de fls. 149 resulta que estes autos foram convolados em anulação de 
venda, convolação essa reportada ao requerimento de folhas. 121, notifique a Fazenda Pública para 
querendo e no prazo legal responder.

Uma vez que face aos elementos existentes nos autos não há a certeza de ter sido paga a dívida exe-
quenda, face à informação de folhas, 132 e 93 solicite ao S.F. se a dívida exequenda foi paga e em que data.

f) Em resposta à segunda parte do despacho referido na alínea anterior foi prestada a seguinte 
informação constante de fls.157 do seguinte teor:

“Em resposta ao solicitado no Oficio supra referenciado, informo Va Ex.cia que a dívida constante 
do processo executivo 93/1075918. não foi paga até esta data:

Mais informo que no processo executivo 92/1043535, cuja guia juntaram, foram pagos os pro-
cessos executivos 92/104 3506 e 93/1003305, referentes aos conhecimentos n.º 3060/92, 3172/92 e 
3173/92”.

3 - DO DIREITO
Os meritíssimos juízes desembargadores do TCA Norte por maioria julgaram improcedente o 

recurso por entenderem que, não estava demonstrado o total pagamento das dívidas exequendas.
DECIDINDO NESTE STA:
Como resulta das conclusões de recurso a recorrente continua a sindicar neste Supremo Tribunal 

a matéria de facto fixada nas instâncias inferiores. Fá -lo concretamente, nas suas conclusões 11 a 20.
Neste processo, em que o recurso por oposição de acórdãos foi convolado para recurso para a 

Secção de Contencioso Tributário, o que se impunha, pois que atenta a data em que tiveram início os 
autos é possível o recurso ordinário para o STA em 3ºgrau de jurisdição já que o início do processo se 
verificou antes da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, que extinguiu, no 
contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, e que de acordo com o disposto no artigo 120.º do 
ETAF apenas afectou os processos instaurados a partir da sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 
15 de Setembro de 1997, ex vi da Portaria n.º 398/97,de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central 
Administrativo iniciou o seu funcionamento e foi instalado.

Mas, apesar disso, não pode a recorrente vir agora pretender que este Superior Tribunal reanalise 
matéria de facto, quando num processo em que intervém em terceiro grau de jurisdição a Secção de CT 
do STA apenas conhece matéria de direito (nº4 do artigo 21º do anterior ETAF). Sobre as limitações 
de conhecimento do STA vide o nosso ac. de 21/03/2012 no rec. 0112/12.

Assim, a pretensão de vir, agora, discutir os elementos probatórios julgados relevantes pelo TCA-
-Norte não logra procedência tendo sido este Tribunal de 2ª Instância a ter a última palavra na fixação 
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da matéria de facto pois que embora se entenda que ao STA, tal como ao STJ, actuando como tribunal 
de revista, é consentido entrar na apreciação das situações contempladas nos n.ºs 1 (alteração da ma-
téria de facto) e 4 (anulação da decisão da 1ª Instância sobre pontos determinados da matéria de facto 
ou para a sua ampliação) do art. 712º do CPC, quando a 2ª Instância as tiver apreciado “na medida em 
que se limita, então, a verificar se a Relação ao usar de tais poderes, agiu dentro dos limites traçados 
por lei para os exercer, pois que, se os não observou, praticou violação de lei, o que constitui matéria 
de direito”, no caso concreto tal apreciação não sucedeu.

Assim menos que se verifique alguma das nulidades assacadas á decisão recorrida o recurso será 
improcedente.

Mas, como bem salienta o Mº Pº junto deste STA “Ora resulta da análise da decisão recorrida, 
que o o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul se pronunciou expressamente sobre a 
questão do pedido de pagamento de todas as dívidas fazenda nacional e da actuação dos serviços 
de finanças em função daquele pedido.

A apreciação do acórdão recorrido sobre tal questão está exarada no ponto 5.2 daquela peça 
processual (fls. 228), sendo patente que não há qualquer omissão de pronúncia.

Poderá discordar -se de tal entendimento, mas aí haveriam de ser invocados outros funda-
mentos, que não a referida nulidade.

Não se verifica, pois, qualquer omissão.
Do mesmo modo improcederá a argumentação relativa a um putativo excesso de pronúncia.
Há aqui até alguma confusão dos recorrentes quanto ao conceito de excesso de pronúncia.
Resulta do art - 668 -, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sentença quando 

o juiz conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.
Como referem José Lebre de Freitas, João Redlnha, Rui Pinto, Código de Processo Civil 

Anotado, VolI., pag. 670 o juiz deve conhecer «de todas as questões que lhe são submetidas, 
isto é, de todos os pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e todas as 
excepções de que oficiosamente lhe cabe conhecer (...) Não podendo o juiz conhecer de causas 
de pedir não invocadas, nem de excepções na exclusiva disponibilidade das partes (art. 660 -2), é 
nula a sentença em que o faça».

Ora no caso, tendo os recorrentes fundado o pedido de anulação de venda no pagamento 
da dívida exequenda, o acórdão recorrido não poderia deixar de conhecer, como conheceu, dessa 
questão, que era uma das que lhe haviam sido submetidas.

Finalmente, e quanto à imputada nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão, é 
também patente que ela não ocorre, sendo certo que os recorrentes de modo algum a demonstram.

Ocorre oposição entre os fundamentos e a decisão se, na fundamentação da sentença, o 
julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão, e, em 
vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente.

Neste caso a oposição será causa de nulidade da sentença. 1 Cf., neste sentido, José Lebre de 
Freitas, A. Montalvão Machado, e Rui Pinto no seu Código de Processo Civil anotado vol II, pag. 670

Mas não é isso que sucede no caso subjudice, sendo que da argumentação dos recorrentes 
no sentido de que não se pode concluir que a quantia exequenda não foi paga com a demonstra-
ção dos factos fixados nas alíneas e) e f), não resulta a imputação da alegada nulidade mas sim a 
imputação de erro de julgamento na apreciação dos factos, igualmente não demonstrado.

Porque exacta e suficiente fazemos nossa a fundamentação destacada concluindo -se pela não 
ocorrência de qualquer nulidade da decisão recorrida.

Resta concluir, igualmente, pela não ocorrência de qualquer nulidade decorrente de no dizer dos 
recorrentes, a Fazenda Pública ter apresentado uma segunda contestação na sequência de notificação 
que lhe foi efectuada para o efeito após a petição de oposição à venda apresentada em 13/05/2002 
(fls. 62 e 81 dos autos) ter sido convolada para requerimento de anulação de venda por despacho de 
06/01/2003 constante de fls. 149 dos autos.

Verifica -se dos autos que após a apresentação do requerimento de oposição á venda de 13/05/2002 
os ora recorrentes apresentaram em 22/07/2002 a fls. 70 dos autos um novo requerimento que intitularam 
de “anulação de venda”. Ora esta peça foi objecto de contestação (primeira contestação de 04/11/2002) 
pela fazenda Pública a fls. 98 a 100 que para o efeito foi notificada. Este requerimento veio a ser deci-
dido por despacho de 20/01/2003, não questionado, do seguinte teor: “Nestes termos, ou seja, na falta 
de fundamento que justifique indefere -se o requerimento “sub judice””.

A segunda contestação da fazenda Pública surge em 20/03/2003 porquanto o requerimento de 
oposição à venda de 13/05/2002 veio a ser convolado em incidente de anulação de venda (vide fls. 149). 
Só aqui ocorre o desenvolvimento normal do incidente de anulação de venda pois que o primeiro re-
querimento de fls. 70 teve o destino de ser indeferido sem outros desenvolvimentos que não fossem a 
dita contestação (primeira) da Fazenda Pública e vista ao Mº Pº.

Ora, face a este desenvolvimento processual é patente que perante a possível nulidade da venda 
realizada, pretendida pelos recorrentes a fazenda Pública apresentou uma e única contestação (a segunda). 
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Aquela, que foi a primeira e única contestação no incidente de anulação de venda que teve seguimento 
e que foi julgado após decisão de convolação e que até aqui conduziu o recurso dos requerentes da anu-
lação. O que está certo, pois tendo havido a dita convolação não podia ser coarctado à fazenda Pública 
o seu direito de defesa que concretizou a fls.98 a 100 dos autos. Os requerentes estão afinal a queixar-
-se da situação que eles próprios criaram ao reagirem, inicialmente, através de uma forma processual 
imprópria para questionar e tentar evitar a venda que se iria efectuar através do requerimento de fls. 62 
que apelidaram de “oposição à venda” e que acabou por ser convolado em requerimento de anulação 
de venda, (o que aceitaram) depois de inicialmente ter dado lugar à instauração de uma oposição à 
execução fiscal a que foi dado o n.º 49/2002 do 3º Juízo 1ª secção do T.T. de 1ª Instância do Porto.

Por tudo o que ficou dito falece, integralmente, razão aos recorrentes.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo dos recorrentes que se fixam em 2 Ucs

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 20 de Junho de 2012.

Assunto:

Aproveitamento do acto de reversão. Audição prévia.

Sumário:

 I — O tribunal pode não anular um acto inválido por vício de forma quando for seguro 
que a decisão administrativa não pode ser outra, ou seja, quando em execução 
do efeito repristinatório da sentença não existir alternativa juridicamente válida 
que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o vício que determinou a 
anulação.

 II — Se perante o tribunal, o recorrente não conseguiu provar que a insuficiência pa-
trimonial não lhe pode ser imputada a título de dolo ou negligência, não pode o 
órgão de execução, caso fosse repetida a formalidade de audição prévia, apreciar 
e valorar de forma diferente os mesmos meios de prova, pois isso atentaria contra 
o caso julgado que se formou com a sentença recorrida.

Processo n.º 1013/11 -30.
Recorrente: Joaquim Teixeira Pires.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Joaquim Teixeira Pires, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sen-
tença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou parcialmente procedente a oposição à 
execução fiscal nº. 072820030105395.7, que contra si corre termos no Serviço de Finanças de Coimbra 
para cobrança coerciva de dívidas do IRC dos anos de 1999 e 2000 e coimas fiscais.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Vem o presente recurso apresentado da douta sentença que julgou parcialmente procedente a 

oposição à execução fiscal, padecendo, todavia a mesma, no entendimento do recorrente, de erro de 
julgamento como se tentará demonstrar.

2. Na petição inicial o recorrente alegou que notificado para exercer o direito de audição, enviou 
ao Serviço de Finanças, exposição escrita com um conjunto de alegações, juntou documentos e arrolou 
testemunhas e que face aos argumentos invocados a Administração Fiscal silenciou.

3. Mais alegando que segundo o art. 60º, n.º 7 da Lei Geral Tributária, os elementos novos suscitados 
na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em conta na fundamentação da decisão.

4. Depreende -se da recorrida (porque não expressamente referido) que se o recorrente não conse-
guiu fazer a prova da falta de culpa em sede judicial e tendo arrolado as mesmas testemunhas em sede 
administrativa, tal omissão não é relevante.
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5. Para a AF, a audição do contribuinte se traduz numa obrigação de meios matizada com um 
dever de consideração dos resultados emergentes do exercício do direito correlativo (posto que os 
elementos novos aduzidos pelo contribuinte terão de ser tidos em conta na fundamentação da decisão 
concretamente em causa), cujo exercício não está na esfera de disponibilidade da AF.

6. A AF não se pronunciou sobre os elementos vertidos no requerimento de audição, nem tão pouco 
precisando sequer porque dispensou a inquirição das testemunhas e porque não atendeu aos documentos 
juntos, o que determina uma preterição de formalidade legal que inquina a decisão.

7. A fundamentação é um elemento formal do acto e tem de traduzir -se numa explanação formal 
das razões pelas quais o mesmo é praticado ou seja num discurso concretamente dirigido ao acto, sendo 
um dever contextual concreto, embora esse discurso possa usar formas de expressão de simplificação, 
como sejam a remessa explícita para termos ou actos anteriores concreta e individualmente identificados, 
de modo a permitir ao destinatário colher, sem reserva de dúvida, quais as razões de facto e de direito 
com base nas quais o acto foi praticado (é abundante a jurisprudência neste sentido, v.g. Ac. do STA 
de 28.3.1990, Rec. 12138, Apêndice ao DR de 31.3.1993, Ac. do STA de 22.10.1997, Rec. 21226, Ac. 
do STA, de 15.4.1998, Rec. 22185, Ac. do STA, de 5.7.2000, Rec. 24047); na doutrina, José Carlos 
Vieira de Andrade, Fundamentação Expressa dos Actos Administrativos)

8. Sendo totalmente errado pressupor que a prova efectuada em Tribunal fosse a mesma caso 
as testemunhas tivessem sido ouvidas em sede administrativa (basta ver que as testemunhas foram 
inquiridas em 2009 e o direito de audição é de 2006, ou seja, 3 anos antes) e bem assim que a análise 
dos documentos coincidisse.

9. Tal comportamento de presciência é intolerável, acobertando uma ilegal actuação da AF, que mal 
se compreende atento o princípio da separação de poderes entre os tribunais e o executivo ou a adminis-
tração, consagrado como princípio estruturante do sistema de poderes no artigo 111.º da Constituição.

10. Não sendo o tribunal fiscal um órgão de administração activa dos impostos, mas antes um 
órgão para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas fiscais (art. 212º, n.º 2, da Constituição 
da República Portuguesa), não lhe cabe presumir o que teria acontecido mas somente o que aconteceu 
e o que aconteceu, foi que a AF violou o que na lei se consagra quanto à questão em causa.

11. A sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, pois deixou de conhecer as questões 
alegadas da falta de notificação das liquidações revertidas e bem assim da requerida condenação da AF 
como litigante de má -fé, nos termos que melhor constam do requerimento de fls. 154 e 155 que aqui 
se dão por inteiramente reproduzidos.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos
1. A presente oposição deu entrada nos respectivos serviços de Finanças de Coimbra  - 1, em 26 

de Junho de 2006, conforme resulta do teor de fls. 2 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.
2. O processo de execução fiscal nº. 072820030105395.7 e apensos foi instaurado e autuado em 

2003.11.24 com base nos títulos executivos juntos a fls. 2 a 4 do apenso, por dívidas provenientes de 
IRC dos anos de 1999, 2000 e de coimas e encargos fiscais contra a firma “Serpin — Estudos Projectos 
e Representações Industriais, Ld.ª”, conforme resulta do teor de fls. 1 e seguintes — certidão de divida 
nº. 2003/102960, 2003/102960 e 2004/142206  - do apenso cujos termos se dão por integralmente por 
reproduzidos.

3. A sociedade devedora originária foi citada da instauração da execução fiscal em 16.12.2003, 
devolvida em 2003.12.23 com a informação “mudou -se”, conforme aviso de citação remetido por carta 
registada junta a fls. 3 e 5 do apenso e cujos termos se dão aqui por reproduzidos.

4. Em 15 de Novembro de 2004, o sócio da firma devedora António Manuel Dinis Miranda 
apresentou um requerimento junto do Serviço de Finanças de Coimbra, no qual, expunha que tendo 
deixado de exercer a gerência naquela firma em 1996 que, desde então, ficou atribuída unicamente 
ao sócio Joaquim Teixeira Pires, informando aqueles serviços da actual morada profissional do actual 
gerente da firma devedora, conforme os termos de fls. 6 do apenso que aqui se dão como reproduzidos 
para todos os legais efeitos.

5. O Serviço de Finanças de Coimbra 1 emitiu em 2005.05.05 um mandado de penhora referente 
aos bens da sociedade devedora originária, por dívidas que ascendem o valor de €7.289,44 e de acres-
cidos de €1 066,19, conforme teor de fls. 7 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

6. A sociedade por quotas e devedora originária “Serpin — Estudos Projectos e Representações 
Industriais, Ld.ª” encontra -se inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra com a matrícula 
nº. 2684, contribuinte fiscal com o NIPC 501209778, com sede na Rua Bernardo de Albuquerque, nº. 
66 -B, 1º andar, em Coimbra constituída em 2 de Setembro de 1981 tinha por objecto social a elaboração 
de estudos e projectos industriais e de construção civil e representações industriais, comércio a retalho 
de computadores, consumíveis e componente electrónicos, de que eram sócios gerentes António Manuel 
Dinis Miranda e Joaquim Teixeira Pires e que se obrigava mediante a assinatura de um dos gerentes, 
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conforme teor da certidão comercial junta aos autos apensos a fls.10 a 13 -A conjugado com o teor de 
fls. 113 que se dão aqui por integralmente reproduzidas.

7. A sociedade por quotas devedora originária alterou o pacto social, conforme os termos melhor 
exarados na inscrição nº. 2, com data de apresentação 10/960919, designadamente, que para a mesma 
se obrigar em quaisquer actos ou contratos necessitaria somente da assinatura de um gerente e que 
até nova deliberação social fica nomeado gerente o sócio Joaquim Teixeira Pires, conforme teor da 
publicação do DR, IIIª Série, nº. 262, 12.11.1996, conforme teor de fls. 13 -A dos autos apensos e cujos 
termos se dão aqui por reproduzidos.

8. De acordo com a informação exarada nos autos de execução fiscal, em 2006.02.10, pelo compe-
tente Serviço de Finanças de Coimbra -1 foi verificado que o executado não possui activos penhoráveis 
pela consulta da aplicação informativa “CEAP”, estando, por isso, reunidos os condicionalismos para 
a reversão da dívida, conforme teor de fls. 14 dos autos que aqui se dão por reproduzidos.

9. O Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1, em 10 de Fevereiro de 2006 proferiu despacho 
para audição, em sede de reversão, contra Joaquim Teixeira Pires, conforme teor de fls. 20 dos autos 
apensos que aqui se dão por reproduzidos.

10. O oponente foi notificado para exercer o direito de audição, através do ofício n.º 958, de 
2006.02.10, remetido por correio registado, conforme resulta do teor de fls. 21 a 22 dos presentes autos 
e que aqui se dão por integralmente por reproduzidas.

11. O oponente exerceu, em 2 de Março de 2006, por escrito, o seu direito de audição por reque-
rimento apresentado nos respectivos serviços de finanças, conforme teor de fls. 24 a 26 cujos termos 
se dão aqui por integralmente reproduzidos.

12. Em 17 de Maio de 2006, o Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1 proferiu despacho de 
reversão contra o oponente Joaquim Teixeira Pires com os seguintes fundamento: “A presente rever-
são fundamenta -se no facto da executada Serpin — Estudos Projectos e Representações Industriais, 
Lda., não possuir um património suficiente para solver os débitos fiscais e ser gerente ao tempo a que 
respeitam tais dívidas o Sr. Joaquim Teixeira Pires subsidiariamente responsável por estas dívidas nos 
termos dos artigos 23º. e 24º. da LGT e artigo 160º. do CPPT (…)”, conforme teor de fls. 41 dos autos 
cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

13. O oponente foi citado da reversão e do teor das respectivas certidões de dívida, por ofício 
nº. 2949, de 2006.0.17 que foi recebido, conforme resulta do teor de fls. 43 dos autos que aqui se dão 
por reproduzidos.

14. Na sequência da dedução da oposição, foi remetida a notificação ao oponente para prestar 
garantia no valor de € 12 141,01, no prazo de 15 dias e com vista à suspensão da execução fiscal que 
veio devolvida com a informação aposta no verso de não reclamada conforme ofício nº. 1378, de 
14.05.2008, remetido por carta registada com aviso de recepção junto a fls. 72 a 73 do apenso e que 
aqui se dá por integralmente por reproduzido.

15. O Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra -1, em 10 de Fevereiro de 2006, proferiu despacho 
para audição, em sede de reversão, contra António Manuel Dinis Miranda, conforme teor de fls. 15 dos 
autos que aqui se dão por reproduzidos.

16. O identificado António Manuel Dinis Miranda foi notificado para exercer o direito de audição, 
através do ofício nº. 957, de 2006.02.10, remetido por correio registado, conforme resulta do teor de 
fls. 15 a 16 dos presentes autos e que aqui se dão por integralmente por reproduzidas.

17. Nessa decorrência, o identificado António Manuel Dinis Miranda em 24 de Fevereiro de 2006 
apresentou um requerimento no Serviço de Finanças de Coimbra -1, referente à notificação para audição 
prévia, em sede, de reversão, no qual, refere que a partir de 30 de Junho de 1996 deixou a gerência 
daquela sociedade que passou a ser exercida exclusivamente por Joaquim Teixeira Pires, conforme teor 
de fls. 18 cujos termos se dão aqui por reproduzidos.

18. A declaração de rendimentos modelo 22, referente à sociedade devedora originária no período 
de tributação compreendido entre 01.01.1998 e 31.12.1998, do Serviço de Finanças de Coimbra -1, no 
âmbito da actividade de venda a retalho de computadores consumíveis, correspondente ao CAE 52481 
que foi recebida pelo Serviço de Finanças de Coimbra -1, em 1999.05.28 indicava com sócio -gerente 
Joaquim Teixeira Pires declarou um resultado líquido do exercício no montante de Esc. 111 495 288$00, 
de prejuízos para efeitos fiscais o valor de Esc. 11 716 701$00, conforme teor de fls. 28 a 31 cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido.

19. A firma devedora originária apresentou a declaração de rendimentos, em sede de IRC, modelo 
22 para o exercício de 1999, abrangendo o período de 1999.01.01. a 1999.12.31, no Serviço de Finanças 
de Coimbra -1 e recebida em 10.11.2003, na qual declara um prejuízo fiscal que ascende à quantia de 
€ 59 247,64, um volume de negócios de € 1 183 309,96, um total de proveitos do exercício de € 361 
232,72, conforme teor de fls. 32 a 37 dos autos que aqui se dão por reproduzidas.

3. O recorrente deduziu oposição à execução contra si revertida com os seguintes fundamentos: 
(i) vício de forma, por falta de declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão; (ii) 
vício de forma, pelo facto da fundamentação do acto de reversão não ter em conta os elementos novos 
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que foram apresentados em sede de audição prévia; (iii) violação do n.º 1 do artigo 24º da LGT, porque 
não teve culpa na insuficiência do património da devedora originária; (iv) inexigibilidade da dívida, 
porque a administração fiscal não procedeu à notificação das liquidações revertidas; (v) vício de forma 
da decisão que aplicou as coimas, dado não descrever os factos e as normas que foram violados; (vi) 
violação de lei, por inconstitucionalidade material das normas que permitem a reversão das coimas 
aplicadas à executada.

A sentença recorrida julgou procedente a impugnação das coimas, com fundamento na inconstitu-
cionalidade do artigo 8º do RGIT, quando interpretado no sentido da transmissibilidade das coimas aos 
gerentes das sociedades, e julgou improcedentes as demais ilegalidades, com os seguintes argumentos: 
(i) os fundamentos da reversão constam do próprio despacho de reversão e satisfazem os requisitos que 
competiam ser verificados pela administração tributária; (ii) embora seja certo que nenhuma pronúncia 
foi feita sobre o requerimento para adição prévia, a oponente renovou na oposição a argumentação 
então expendida, tendente a afastar a culpa na insuficiência do património, oferecendo como prova as 
mesmas testemunhas; (iii) o oponente não logrou comprovar, “convenientemente e como lhe competia”, 
a falta de culpa na insuficiência do património da sociedade para a satisfação da dívida; (iv) se houve 
incumprimento do n.º 4 do artigo 22º da LGT, o oponente tinha ao seu dispor o expediente do artigo 37º 
do CPPT, deferindo o prazo para a interposição de impugnação da liquidação.

O recorrente delimita o âmbito do recurso à apreciação das ilegalidades (ii) e (iv), continuando 
a defender, com base na mesma argumentação jurídica exposta na petição inicial, que a administração 
tributária tinha a obrigação de se pronunciar no despacho de reversão sobre os “novos elementos” 
apresentados em sede audição prévia, e que houve “omissão de pronúncia” sobre a alegada falta de 
notificação das liquidações. Acrescenta ainda que o tribunal não chegou a pronunciar -se sobre o pedido 
de condenação da administração tributária em litigância de má fé, incidente que levantou no decurso 
da impugnação.

Começando pelas duas últimas questões, desde já, se afirma que o recorrente não tem qualquer 
razão naquilo que pretende.

Na petição da acção de oposição invoca nos artigos 38 a 42 e 61 a 63 que, apesar do n.º 4 do 
artigo 22º da LGT impor a notificação dos elementos essenciais da liquidação, «não tem conhecimento 
se a Administração Fiscal procedeu à notificação das liquidações ora revertidas», extraindo desse 
desconhecimento o efeito da inexigibilidade da dívida exequenda. Sobre essa questão a sentença re-
corrida, após reproduzir o teor da norma daquele artigo, disse que «sempre será de referir que o opo-
nente sempre tinha ao seu dispor o expediente a que alude o artigo 37º do Código do Procedimento e 
Processo Tributário».

Independentemente do acerto da resposta, não se pode dizer que a sentença foi omissa sobre o 
problema da notificação ao revertido da liquidação da quantia exequenda. A sentença admite a aplicabi-
lidade do regime do artigo 37º do CPPT relativamente às deficiências da comunicação do despacho de 
reversão, onde se incluem os elementos essenciais da liquidação. O julgamento que se faz é no sentido 
de que, a ter havido comunicação insuficiente, na parte relativa aos elementos necessários ao uso dos 
meios de defesa contra a liquidação, o revertido pode requerer a notificação dos elementos que foram 
omitidos. O recorrente não questiona se podia ou não usar esse mecanismo, suspendendo o prazo de 
impugnação, limitando -se a dizer que houve omissão de pronúncia, o que não verdade.

Em relação ao incidente que levantou no decurso do processo, pedindo a condenação da recorrida 
como litigante de má fé, é verdade que não se vê do processo que tenha havido uma decisão autónoma 
sobre essa questão ou que a sentença se tenha pronunciado sobre ela, O juiz a quo, no despacho que 
ordenou a subida dos autos, considerou que, «para além de tal pedido nunca ter sido admitido, a Ad-
ministração Tributária justificou a nosso ver de forma razoável o que antes havia dito, ao ser chamada 
a pronunciar -se sobre ele, reconhecendo a data invocada porque antes não tivera conhecimento do 
documento de fls. 162».

O que se passou foi o seguinte: a demandada, a solicitação do tribunal, informou que não consi-
derou os elementos trazidos ao processo pelo recorrente, porque o direito de audição foi exercido fora 
de tempo, ou seja, a notificação para audição prévia foi efectuada em 14/2/2006, tendo o requerimento 
sido apresentado em 2/7/2006, um dia após o termo do prazo de 12 dias que lhe foi concedido (cfr. 
doc. de fls. 149 dos autos); o recorrente, munido do talão do registo, disse que essa informação era 
«falsa», porque registou a carta em 1/7/2006, último dia do prazo, pelo que deve haver condenação em 
litigância de má fé (cfr. doc. de fls. 154 e ss); notificada desse requerimento, a demandada veio dizer 
que desconhecia a existência do documento apresentado pelo impugnante.

Ora, está bom de ver que o incidente que se levantou não foi objecto de qualquer pronúncia judi-
cial, podendo sê -lo na sentença final.

Nada obsta, porém, a que se conheça dessa questão nesta instância, ao abrigo do n.º 2 do artigo 715º 
do CPC, até porque sobre ela já houve o necessário contraditório.

Ora, o que aconteceu resulta apenas de diferente informação quanto à data em que se considera 
que foi exercido o direito de audição prévia. A administração tributária teve em conta a data em que 
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o requerimento deu entrada nos respectivos serviços, o que efectivamente aconteceu um dia após o 
termo do prazo, enquanto o recorrente considerou a data do registo postal, o que aconteceu no último 
dia do prazo. De modo algum, se pode considerar que a informação prestada no processo representou 
qualquer intenção de se alterar a verdade dos factos, um uso manifestamente reprovável do processo, 
com o fim de se obter objectivo ilegal, impedir a descoberta da justiça ou entorpecer a acção da justiça. 
Tratou -se simplesmente do desconhecimento da data em que foi registada a carta registada através da 
qual foi remetido o requerimento de audição prévia. Pelo que, bem se compreende que a sentença nem 
sequer tenha feito referência a tal assunto.

A questão fulcral consiste em determinar se o acto de reversão é ilegal pelo facto de não se ter 
pronunciado sobre os “elementos novos” levados ao processo pelo potencial revertido na fase de audição 
prévia e quaisquer as consequências dessa ilegalidade.

Considerando os vários momentos em que abstractamente se pode decompor a estrutura do acto 
de reversão, de resto como a de que qualquer outro acto administrativo, em rigor, pode dizer -se que são 
dois os defeitos que a recorrente lhe pretende apontar: (i) vício de forma, por não se ter produzido a 
prova testemunhal oferecida na instrução; (ii) vício de forma, pelo facto da fundamentação não incluir 
as razões de discordância dos factos e provas apresentadas na audição prévia.

No requerimento apresentado em 2/7/2006, em efectivação do exercício do direito de audição, o 
recorrente alegou que não teve culpa na insuficiência do património da sociedade devedora, repetindo 
várias vezes (artigos 4º, 8º, 9º e 11º), que “não praticou quaisquer actos de dissipação do património 
da sociedade executada, nunca vendeu ou desfez de quaisquer móveis ou imóveis da sociedade, ou 
perdoou a dívida a qualquer dos seus devedores e nunca retirou qualquer fundos da sociedade em 
proveito próprio”. Para prova desses factos negativos, apresentou duas testemunhas (José Miguel Faria 
Conceição e Pedro Miguel Ralha Portugal dos Santos) e a última declaração de rendimentos apresentada 
à administração fiscal em 28/5/1999.

E os mesmos factos e os mesmos meios probatórios formam a causa de pedir da acção de oposição 
à execução: nos artigos 28º, 33º, 35º, 36º, oponente refere que “nunca vendeu ou desfez de quaisquer 
móveis ou imóveis da sociedade ou renunciou a quaisquer créditos da sociedade ou perdoou a dívida 
a qualquer dos seus devedores”; e no artigo 37º diz que entregou em 2003, referente ao exercício de 
1999, declaração modelo 22, na qual devedora originária apresenta um prejuízo de 59.247.64; e na 
parte final da petição indicou como prova daquela afirmação as mesmas testemunhas.

É certo que no processo de execução fiscal, onde se processou o incidente de reversão, nem as 
testemunhas foram ouvidas, nem do acto de reversão consta qualquer referência às afirmações do 
oponente, como também é certo que as mesmas afirmações foram atendidas na oposição, embora não 
comprovadas. Se o direito de audição só se efectiva com a tomada em consideração dos “elementos 
novos” suscitados pelo contribuinte, aquela omissão concita duas interrogações: deveria o órgão de 
execução fiscal tomar em conta as afirmações do potencial revertido?; em caso afirmativo, que influ-
ência pode ter essa omissão na subsistência do acto, após o tribunal tomar posição sobre a veracidade 
de tais factos?

A primeira pergunta é de colocar em virtude do tipo de afirmações feitas pelo revertido. No seu 
entender, a insuficiência patrimonial da devedora originária não lhe é imputável porque não «vendeu 
ou desfez quaisquer móveis ou imóveis», não «renunciou a quaisquer créditos da sociedade», não 
«perdoou a dívida a qualquer dos seus devedores» e não «retirou qualquer fundos da sociedade em 
proveito próprio». E o problema que se coloca é saber se a prova desses factos ou de algum deles era 
suficiente para demonstrar que a situação de insuficiência patrimonial da empresa não lhe pode ser 
imputada.

Como se considerou na sentença, a responsabilidade subsidiária do recorrente resulta da alínea b) do 
artigo 24º da LGT, por se tratar de dívida tributária cujo prazo legal de pagamento terminou no período 
do exercício do cargo de gestor. Neste caso, o ónus da prova inverte -se contra o gestor, competindo -lhe 
provar que a falta de pagamento não lhe é imputável. Presume -se a culpa do gestor porque, terminando 
o prazo de pagamento do tributo durante o exercício do seu cargo, considera -se que, em princípio, não 
pode desconhecer a existência da dívida e, portanto, ao colocar a empresa na situação de insuficiência 
patrimonial está a causar danos ao Fisco. Assentando a responsabilidade subsidiária numa actuação 
ilícita e culposa, que se presume, cumpre ao gestor elidir tal presunção, demonstrando que à época 
do vencimento da obrigação tributária usou da diligência de um bónus pater familiae, não violando 
quaisquer regras de gestão (designadamente as do art. 32º da LGT e 64º do CSC), mas apesar disso a 
empresa não tinha meios financeiros para a pagar.

Ora, se é de exigir que o gestor prove que não foi por culpa sua que o património da sociedade 
se tornou insuficiente para a satisfação do IRC dos anos de 1999 e 2000, impunha -se expor e explicar 
sobretudo as razões que conduziram a empresa à situação de insuficiência de meios para pagar o IRC em 
cada um dos referidos anos. É que podem não ter sido praticados actos de dissipação do património, e 
apesar disso, não se ter actuado com a diligência devida a um gestor criterioso, ordenado, e empenhado 
na sustentabilidade da empresa. Ora, nada foi dito sobre se na data do pagamento do IRC, a empresa 
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tinha ou não fundos para o seu pagamento e, se não tinha, a que se deveu tal facto. Mesmo que se 
provasse não ter havido dissipação do património imobiliário, se é que ele existia, pois trata -se de uma 
empresa de estudos e projectos industriais que podia funcionar em local arrendado, ou de outros bens, 
sempre ficará a dúvida se a situação de insuficiência patrimonial para pagar anualmente o IRC resultou 
de riscos empresariais próprios do respectivo ramo ou da administração danosa, exercida culposamente, 
em violação da lei e do dever de diligência.

Mas mesmo que se admita que o órgão de execução fiscal deveria ter considerado ou tomada 
posição sobre os elementos suscitados pelo recorrente no exercício do direito de audição, ouvindo as 
testemunhas indicadas e apreciando a declaração de rendimentos da empresa, após a impugnação que 
fez do acto de reversão na acção de oposição à execução, onde tais elementos de prova foram apre-
ciados e valorados, não pode deixar de se colocar o problema da relevância desses vícios formais na 
invalidade do acto de reversão.

Embora a sentença não o tenha referido expressamente, acabou por aplicar a teoria do aproveita-
mento do acto administrativo quando refere que “sendo certo que o oponente se propôs fazer essa prova 
em sede de audição prévia e não tendo visto, como devia, o seu requerimento apreciado, conforme refe-
rido pela Magistrada do Ministério Público junto deste Tribunal”, por outro lado, “o oponente renovou 
a argumentação anteriormente apresentada em sede administrativa, afastando a culpa na insuficiência 
do património e oferecendo como prova as mesmas testemunhas”.

Depois de apreciar os depoimentos prestadas pelas referidas testemunhas e as declarações de 
rendimentos apresentadas, a sentença concluiu que o oponente não logrou comprovar, como lhe 
competia, a falta de culpa na insuficiência do património da sociedade para a satisfação do IRC em, 
dívida. Ora, se em tribunal o oponente não conseguiu elidir a presunção de culpa na insuficiência 
do património da devedora originária, não pode deixar de ser questionar se a audição das mesmas 
testemunhas e a apreciação dos mesmos documentos perante o órgão de execução fiscal ditará so-
lução diferente.

O que está em causa não é determinar o valor dos preceitos de forma que impõem a audição do 
contribuinte, o qual é indiscutível, apesar do seu carácter instrumental relativamente à relação jurídica 
que visa servir e garantir. De facto, o problema não está na essencialidade da formalidade da audição 
prévia e na dificuldade em se admitir que possa degradar -se em não essencial, mas sim, se é legítimo 
que o juiz deixe de anular o acto porque a reconstrução do processo implicará a prática de outro acto 
com conteúdo idêntico. Enquanto naquela dimensão, não se pode concluir pela irrelevância da preteri-
ção da audição prévia, porque a função preventiva e defensiva que a lei lhe assinala não se mostra que 
no caso concreto tenha sido obtida por outra via, nesta outra, perante a previsão da prática de um novo 
acto com o mesmo conteúdo, justifica -se a não anulação.

O princípio do aproveitamento do acto administrativo não tem expressão legal própria no nosso 
Direito, mas tem sido acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, por razões de economia jurídica, 
«uma das dimensões da eficiência indispensável à realização do interesse público» (cfr. Vieira de 
Andrade, ob. cit. e João Loureiro, O Procedimento administrativo entre a eficiência e a garantia dos 
particulares, Coimbra Editora, pág. 137 e 219 e ss e, entre muitos, Acórdãos do STA, de 27/9/00, 
rec. n.º 41.191, de 7/11/01, rec. n.º 38983, de 2/5/02, rec. n.º 48.403, de 12/3/03, rec. n.º 349/03, de 
2/02/2005, rec. n.º 784/04, de 15/2/2007, rec n.º 01071/06, de 13/1/2011, rec. n.º 01121/09, de 30/3/2011, 
rec. n.º 0877/09).

Trata -se, pois, de reconhecer ao tribunal o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão administrativa não podia ser outra, uma vez que em execução do efeito repristinatório da 
sentença não existe “alternativa juridicamente válida” que não seja a de renovar o acto inválido, embora 
sem o vício que determinou a anulação. Pergunta -se, pois, num dos acórdãos acima referidos, para 
quê anular um acto se o novo acto não iria introduzir nenhuma modificação significativa na situação 
existente e se, no essencial, tudo iria ficar na mesma?

E não se diga que o poder de anular um acto inválido põe em perigo o Estado de Direito, a separação 
de poderes, ou que limita as “garantias dos contribuintes”. É que, se o conteúdo do acto é estritamente 
vinculado, ele sempre teria de ser praticado, e por isso mesmo, o direito à anulação por vícios que 
não afectam a sua legitimidade substancial, em certos casos, pode e deve ceder perante o princípio da 
eficiência, que, em certa medida, também é um princípio constitucional.

Ora, no caso dos autos, tendo em conta o objecto da oposição e os limites objectivos do que foi 
julgado pela sentença recorrida, pode dizer -se que há certeza objectiva de que a repetição da audição 
prévia, para efeitos de expurgação da falta cometida, imporá que o órgão de execução pratique um outro 
acto, de conteúdo igual ao do primeiro. Com efeito, tratando -se de um vício no processo de formação 
do acto de reversão, o direito do oponente à execução do efeito repristinatório da anulação obriga o 
órgão de execução a retomar e repetir a formalidade no âmbito da qual foi praticada a reversão, mas não 
prejudica a eventualidade de o acto anulado poder ser renovado por outro com igual conteúdo. E pelo 
que resulta da sentença, na parte não impugnada, pode dizer -se que seria uma situação de “substituição 
obrigatória” do acto, caso fosse anulado por aquele vício.
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Na verdade, o oponente não se limitou a apontar defeito da falta de audição prévia, pois, além 
desse vício formal, invocou a relação material de fundo, alegando que não é responsável subsidiário, 
porque não lhe pode ser imputada culpa na insuficiência do património. O tribunal conheceu desse 
pressuposto, analisando os depoimentos prestados pelas duas testemunhas e a declaração de IRC, e 
fazendo um juízo sobre tais meios de prova concluiu que não eram suficientes para elidir a presun-
ção de culpa na falta de pagamento do imposto e na insuficiência patrimonial em que se encontra a 
devedora originária.

Ora, o objecto do processo de oposição está delimitado pela mesma realidade material que se 
formou no incidente de reversão, quando o potencial revertido alegou que lhe pode ser imputada a in-
suficiência de recursos para pagar o IRC. Acontece que o Tribunal deu como não provados os «demais 
factos alegados na petição inicial e que não estão indicados nos factos provados», e portanto, não se 
considerou provado o alegado os artigos 28º, 33º, 35º, 36º, da petição inicial, onde se refere que o opo-
nente “nunca vendeu ou desfez de quaisquer móveis ou imóveis da sociedade ou renunciou a quaisquer 
créditos da sociedade ou perdoou a dívida a qualquer dos seus devedores”.

Acresce que o Tribunal, num juízo de livre apreciação das provas, expressou os motivos que o 
levaram concluir que o oponente não demonstrou a sua falta de culpa na insuficiência dos recursos que 
geriu. Diz o juiz a quo, reportando -se aos depoimentos prestados quanto aos créditos da empresa, que 
as testemunhas «não lograram concretizar, nem localizar no tempo a factualidade que descreveram, 
pelo que, nesta parte, entendemos que o oponente não logrou demonstrar a factualidade que alegou»; 
quanto à forma como a empresa era gerida, diz o juiz que «foi ainda referido que na firma devedora 
originária tudo era gerido com base na confiança, não havendo, por exemplo, qualquer tipo de con-
trolo efectivo do stock»; e quanto à declaração de IRC, diz -se que «se é certo que a declaração de IRC 
evidencia créditos de cobrança duvidosa, também não deixa de mencionar outros créditos a receber 
sem a menção da existência de dificuldades nas respectivas cobrança, em montantes bem superiores 
àqueles e àquela dívida exequenda».

Por tudo isto, que não foi objecto de impugnação, como se pode acreditar que, caso seja repetido o 
depoimento das duas testemunhas perante o órgão de execução fiscal, a solução venha a ser diferente? 
Se tivesse sido apenas questionado o vício de forma, naturalmente que a repetição do acto obrigaria o 
seu autor a considerar os elementos novos invocados em sede de audição prévia, pois só dessa forma 
o vício seria expurgado. Mas, optando -se por invocar também a ilegalidade do acto quanto ao fundo, 
ou seja, quantos pressupostos de facto e de direito em que assenta a responsabilidade subsidiária, o 
julgamento que o tribunal faz, uma vez transitado em julgado, vincula ambas as partes, como é próprio 
de uma decisão judicial, e por isso mesmo já não precisa de ser repetido.

Em virtude deste efeito confirmativo da sentença, não se vê que outra alternativa juridicamente 
válida poderá existir que não seja a manutenção do acto de reversão. Se perante o tribunal, o recorrente 
não conseguiu provar que a insuficiência patrimonial não lhe pode ser imputada a título de dolo ou ne-
gligência, não pode o órgão de execução, caso fosse repetida a formalidade de audição prévia, apreciar 
e valorar de forma diferente os mesmos meios de prova, pois isso atentaria contra o caso julgado que se 
formou com a sentença recorrida. A sentença julgou que o acto de reversão não padece da ilegalidade 
substancial invocada pelo oponente, e assim julgando, tem que se considerar que esse acto é imposto 
pelos artigos 23º e 24º da LGT. Se, do ponto de vista substancial, já se tem a certeza que o órgão de 
execução está obrigado a reverter a execução contra o oponente, de nada vale observar formalidades 
que não conseguem alterar essa situação.

Em suma: após a sentença recorrida ter confirmado a validade do acto de reversão, no que toca 
ao pressuposto da culpa na insuficiência patrimonial, ficou definitivamente assente que o oponente é o 
responsável subsidiário pelas dívidas tributárias exequendas. E assim sendo, não há dúvida que a reversão 
corresponde à solução imposta pela lei para a situação concreta, pelo que a sua anulação criaria uma 
situação antijurídica. Para evitar tal situação, impõe -se aproveitar o acto, quanto ao vício resultante da 
falta de inquirição das testemunhas. E idêntico raciocínio se deve fazer quanto à relevância invalidante 
do vício de forma por falta de fundamentação, na parte que não se pronunciou sobre os ditos “elementos 
novos” aportados pelo oponente. Se o conteúdo da reversão não pode ser outro, porque não se elidiu a 
presunção de culpa na insuficiência dos bens da devedora originária, está excluída a possibilidade do 
órgão de execução fiscal vir a decidir de outra maneira através de um acto devidamente fundamentado. 
O cumprimento perfeito do dever de fundamentação, nem pode fazer variar o conteúdo da reversão, 
nem confere ao oponente a possibilidade de comprovar que os respectivos pressupostos estão errados, 
precisamente porque se demonstrou o contrário.

4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 20 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes. 
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 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

IRS. Artigo 2.º n.º 4 do CIRS. Indemnização por cessação do vínculo contratual. 
Delimitação negativa da incidência. Aplicação da lei no tempo. “Condição reso-
lutiva legalmente imposta”

Sumário:

 1 — Acordada entre o contribuinte e a sua entidade patronal a cessação do contrato 
de trabalho entre ambos, obrigando -se ela a pagar -lhe determinadas quantias ao 
longo de vários anos, a lei a aplicar para efeitos de imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares, é a vigente em cada um dos anos em que houve recebimentos 
em cumprimento de tal acordo

 2 — Mesmo após a entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro a ce-
lebração de novo vínculo com entidade em relação de domínio ou de grupo com 
a ex -entidade patronal releva para efeitos de aplicação da parte final do n.º 4 do 
artigo 2.º do Código do IRS, mercê do disposto no n.º 10 do artigo 2.º do CIRS.

 3 — Não obstante as evidentes diferenças entre as redacções do n.º 4 do artigo 2.º do 
Código do IRS da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril e do Decreto -Lei n.º 198/2001, de 
3 de Julho no que toca ao cálculo do montante excluído de tributação, à natureza 
do novo vínculo e ao “período de inibição” após a cessação de funções, em ambas 
a manutenção da exclusão tributária (dentro dos limites quantitativos fixados) 
está dependente do facto de, dentro do período temporal legalmente delimitado 
(“nos 12 meses seguintes”, na redacção da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril; “nos 
24 meses seguintes”, na redacção do Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) 
não ser criado novo vínculo.

 4 — A reeleição para um novo mandato do presidente do Conselho de Administração 
de sociedade dominada em momento anterior ao da cessação de funções de vogal 
do conselho de administração da sociedade dominante não exclui a indemniza-
ção recebida em virtude da cessação de funções na sociedade dominante da não 
sujeição tributária prevista no n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS.

Processo n.º 32/10 -30.
Recorrente: António de Almeida Miquelino e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – António de Almeida Miquelino e mulher, Maria Emília Ramalhete de Almeida Miquelino, 

com os sinais dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa, de 16 de Abril de 2007, que julgou improcedente a impugnação deduzida pelos ora 
recorrentes contra liquidações adicionais de IRS dos anos de 2000 e 2001, apresentando as seguintes 
conclusões:

A. Andou logo mal a sentença recorrida ao considerar improcedente o invocado vício de incom-
petência dos actos impugnados.

B. Com efeito, a decisão a quo procedeu a um equívoco enquadramento da questão, que decidiu 
negativamente considerando a competência da entidade que realizou os relatórios de inspecção tributária 
e o facto de, quer a decisão de alteração dos rendimentos, quer os actos de liquidação adicional de IRS 
terem sido notificados aos impugnantes pela Direcção de Finanças de Lisboa.

C. No caso dos autos, e como bem resulta dos documentos referidos na alínea h) da matéria de 
facto, todos os actos de alteração do rendimento declarado nos anos de 2000 e 2001 foram praticados 
pela Direcção de Finanças do Porto que não tinha, face ao disposto no citado art.º 65º, nº5, do Código 
do IRS, competência para o efeito, conclusão que não é contrariada pelo facto de ter sido a Direcção 
de Finanças de Lisboa a transmitir o teor daqueles actos aos ora recorrentes, pacífica que é, na doutrina 
e jurisprudência, a não confundibilidade entre o acto de notificação e o acto notificado.

D. Aliás, é o próprio acto de notificação da Direcção de Finanças de Lisboa muito claro ao referir 
que a alteração do rendimento foi da competência e da responsabilidade da Direcção de Finanças do Porto.
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E. Inexistindo nos autos qualquer declaração de adesão ou concordância da Direcção de Finanças de 
Lisboa relativamente aos fundamentos constantes do relatório inspectivo que alterou os rendimentos de 
2000 e 2001, também não é admissível atribuir ao referido ofício de notificação efectuado pela Direcção 
de Finanças de Lisboa, a natureza de acto de alteração de rendimentos por remissão – que teria de ser ex-
pressa, nos termos dos arts. 77º, nº1 da LGT do n.º 1 do artigo 63º do Regime Complementar do Procedi-
mento de Inspecção Tributária – para os fundamentos constantes do relatório que é objecto de notificação.

F. Merece, pois, censura a douta decisão recorrida por não ter anulado, nos termos do disposto no 
artigo 135º do CPA a alteração dos rendimentos do IRS de 2000 e 2001 – e as liquidações a que aquelas 
deram origem  -, por violação do disposto no art. 65º, nº5, do Código do IRS, dado que todos os actos 
de determinação do rendimento, foram praticados pela DSIPT do Porto, claramente incompetente para 
o efeito uma vez que o domicílio fiscal dos recorrentes é em Lisboa.

G. Mas o problema central que se discute no presente processo é o de averiguar da tributabilidade 
de compensações pagas ao recorrente marido pela Cires, S.A. em virtude da cessação de funções como 
membro do Conselho de Administração desta sociedade em 30 de Março de 2000.

H. Com efeito, como consequência dessa cessação de funções foram pagos ao recorrente as verbas 
seguintes:

 - € 299.278,74 paga em 15 de Julho de 2000;
 - € 149.639,37 paga em 29 de Dezembro do mesmo ano;
 - € 143.653,79 paga em 27 de Dezembro de 2001.
I. Acontece que dias antes, em 22 de Março de 2000, o recorrente marido havia sido reeleito para 

o cargo de membro do Conselho de Administração da Soplasnor, S.A. – sociedade totalmente detida 
pela Cires – que desempenhava desde 1997.

J. Face a esta situação, a sentença recorrida entendeu que a totalidade das verbas recebidas pelo 
recorrente marido eram integralmente tributáveis, na medida em que lhe não era aplicável o benefício 
constante da primeira parte do n.º 4 do art. 2.º do CIRS, por estar abrangido pela restrição prevista na 
parte final deste número: criação de um novo vínculo com a mesma entidade ou com outra que com 
ela esteja em relação de domínio ou de grupo, nos 12 meses seguintes à cessação.

K. Desde logo, a sentença recorrida comete o erro de considerar aplicável à última das verbas 
recebidas pelo recorrente  - € 143.639,37 pagos em 27 de Dezembro de 2001 – a mesma redacção do 
n.º 4 do artigo do CIRS vigente em 2000 e por isso aplicável às duas primeiras prestações, sem atentar 
que ela tinha sido alterada pela Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezembro.

L. Nenhuma dúvida pode existir quanto a este ponto porque a sentença transcreve integralmente 
a norma que considera aplicável à situação, por aí se vendo que se trata de uma redacção que, na parte 
que interessa para o caso, foi revogada por aquela lei n.º 30 -G/2000.

M. Ora, enquanto a norma vigente em 2000, previa efectivamente como relevante a criação de 
um novo vínculo não só com a entidade pagadora das verbas, mas também com outra que com ela se 
encontrasse em relação de domínio ou de grupo, a redacção que vigora desde 1 de Janeiro de 2001 até 
hoje, apenas considera relevante para afastar o benefício a criação de um novo vínculo com a mesma 
entidade que pagou a compensação.

N. É manifesto que o legislador, tendo alargado a natureza do novo vínculo relevante – passando 
a incluir o vínculo empresarial – restringiu o universo das empresas com as quais a constituição desse 
novo vínculo por parte do contribuinte implicaria a perda do benefício constante do n.º 4 em análise, 
única interpretação possível em face da literalidade do preceito e do disposto nos arts. 9º nº3 do Código 
Civil e 11º n.º 3 da Lei Geral Tributária.

O. Por outro lado, é indiscutível que a norma que define a tributabilidade da situação dos autos é 
a que vigora no momento em que é efectuado o pagamento da compensação, como têm unanimemente 
defendido a doutrina e a jurisprudência. Entre todos, pela clareza e indicação da doutrina, salientamos 
o Acórdão do STA de 26 de Junho de 2002, onde preto no branco se afirma: “sempre se entendeu no 
direito fiscal português que a obrigação do imposto se constitui pela recepção efectiva dos rendimentos 
tributáveis” e que em consequência é a lei vigente nesse momento a aplicável.

P. Acresce que constituindo a parte final do n.º 4 claramente uma restrição ao conteúdo inicial da 
norma “tanto basta para o intérprete não deva alargar a restrição a hipóteses não contempladas pelo 
legislador, sem o que estaria a fazer uma interpretação analógica de uma norma de incidência, com 
clara violação do disposto nos artigos 8º e 11º nº3 da LGT e 103º da CR (vide. Ac. da 2.ª Secção do 
STA de 1 de Janeiro de 2007).

Q. Assim, apenas o lapso de não ter considerado a alteração legislativa verificada, impediu que 
a sentença considerasse como não sujeita a tributação a verba de € 143.653,79, paga ao recorrente em 
27 de Dezembro desse ano de 2001 devendo, em qualquer caso, por se tratar de situação claramente 
enquadrável na alínea a) do n.º 2 do artigo 669.º do C.P.C., a sentença ser reformada, excluindo -se da 
tributação este terceiro pagamento efectuado. Mas não só.

R. A razão de ser da restrição constante da parte final do n.º 4 em análise está no intuito de evitar 
que, através de conluios celebrados com a entidade empresarial, os contribuintes acabem por arranjar 
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um forma de manter a situação em termos de recepção de rendimentos que detinham antes da simulada 
cessação de funções, recebendo, sem sujeição a imposto, verbas importantes a título de compensação 
por uma ruptura que não existiu de facto ou que só existiu em parte (Cfr. Ac do STA de 25 de Fevereiro 
de 1998 e CIRS Anotado do Dr. André Salgado de Matos).

S. No caso dos autos, estando provado que o recorrente em 22 de Março de 2000 limitou -se a ser 
reeleito para as mesmas funções que já exercia na Soplasnor – detida a 100% pela Cires – desde 1997 
nada indicia uma situação de “fraude” de “cessação simulada de funções” como um meio de obter uma 
remuneração não sujeita a IRS.

T. Para além disso, a forma concreta como a lei definiu o regime preventivo dessas fraudes e 
conluios consistiu em não aplicar o benefício constante da primeira parte do n.º 4 do art. 2º do CIRS no 
caso de se verificar – na redacção vigente em 2000 – a criação de um “novo vínculo” “com a mesma 
entidade ou outra que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo” no prazo de 12 meses 
após a cessação de funções.

U. Todos os autores são claros – ver o já CIRS Anotado de André Salgado de Matos e o artigo de 
Manuel Faustino publicado a paginas5 e seguintes dos nºs 13 e 14 da revista Fiscalidade – em repetir 
o que a lei consagra: o “vínculo” tem de ser “novo” ou seja criado em momento posterior ao da data 
da cessação de funções.

V. No caso dos autos o vínculo à Soplasnor, resultante da reeleição do recorrente, ocorre em 22 
de Março, quando as funções na Cires cessam apenas em 30 de Março, pelo que o referido vínculo é 
anterior e não posterior à cessação de funções não sendo, pelas razões referidas, o “novo” vínculo a 
que se refere a norma legal em apreço.

W. É pois a todos os títulos clara a não tributabilidade das verbas dos autos.
X. Todavia, o entendimento da sentença recorrida é o de que não importa o momento em que 

nasce ou produz efeito o novo vínculo, não se verificando a cessação de tributação sempre que se crie, 
independentemente do momento em que tal se verifique, uma fonte de rendimentos entre as mesmas 
entidades, que substitua a fonte perdida através da relação contratual cessada, tese que contraria lei 
expressa e que resulta de uma aplicação analógica da restrição constante da parte final do n.º 4 do 
artigo 2º do CIRS.

Y. Mas indo, por mera cautela de patrocínio, ao limite, mesmo que se considerasse válida a tese 
da douta sentença recorrida, ainda assim se imporia a sua revogação na medida em que ela expressa-
mente pressupõe que os rendimentos produzidos se mantenham após a cessação de funções e é certo 
que nos factos dados como provados na sentença não consta que o recorrente recebia remuneração 
pelo exercício de funções de administrador na Soplasnor mas tão só que ele foi reeleito para o cargo 
de administrador em 22 de Março de 2000.

Z. De qualquer forma, a tese da sentença é juridicamente insustentável porque a norma aplicável 
ao referir “salvo quando nos 12 meses seguintes seja criado um novo vínculo”, não deixa qualquer 
dúvida de que esse vínculo tem de nascer em momento posterior ao da cessação de funções, não pondo 
a sentença em causa que o vínculo criado pela reeleição do recorrente como administrador da Soplasnor 
na assembleia geral de 22 de Março de 2000 é anterior ao da cessação de funções na Cires.

AA. O que a douta sentença recorrida fez foi, pois, alargar, de forma inadmissível o sentido do 
texto em análise aos casos em que os “vínculos” embora criados em momento anterior ao da cessação de 
funções, mantêm os seus efeitos, ou seja continuam a produzir rendimentos após a cessação de funções.

BB. Estender o regime descrito para casos não previstos na lei, prescindindo do momento do 
nascimento do vínculo, constitui, no mínimo, uma interpretação analógica da norma em questão que 
é absolutamente proibida pelos artigos 8º e 11º da Lei Geral Tributária e viola os princípios constitu-
cionais constantes do artigo 102.º da CR. (vd. Acórdão do STA de 10 de Janeiro de 2007, inteiramente 
aplicável a este caso).

CC. Em limite, a entender -se como válida, no plano estritamente legal, a interpretação dada pela 
douta sentença recorrida ao n.º 4 do artigo 2º do CIRS, terá que se extrair que tal disposição é incons-
titucional, por violação do disposto no artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa pelo que, 
também por aqui se imporia a revogação da decisão recorrida, por não ter recusado a aplicação da 
restrição contida no n.º 4 do código do IRS, por inconstitucional.

DD. Termos em que a sentença recorrida, é ilegal, por violação do disposto nos artigos 65.º nº5 e 
2º, nº4 do CIRS, no artº 1º da Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezembro, no artº 135º do Código de Proce-
dimento Administrativo, nos artigos 9º, nº3 e 11º do Código Civil, nos artºs 8º, 11º e 77º da Lei Geral 
Tributária, no artº 63º do Regulamento Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária e no 
artigo 103º da Constituição da República Portuguesa.

Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença re-
corrida, substituindo -a por decisão que julgue procedente as impugnações às liquidações adicionais 
de irs objecto dos autos com todas as legais consequências daí decorrentes;

Ainda que assim não se entenda – situação que apenas se configura por mera cautela de pa-
trocínio – sempre deverá proceder -se, nos termos do disposto n.º 2, alínea a) e n.º 3 do artigo 669º 
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do Código de Processo Civil, à reforma da sentença recorrida, julgando -se, em conformidade, ilegal 
a tributação da parcela da indemnização paga ao recorrente em 27/12/2001

ASSIM SE FAZENDO JUSTIÇA!
2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida 

contra liquidações de IRS (anos 2000 e 2001) e juros compensatórios, no montante de € 207 486,27 
e € 62 113,34 respectivamente

FUNDAMENTAÇÃO
1. Questões decidendas
1ª Tributação da indemnização paga ao impugnante, na qualidade de administrador da sociedade 

CIRES, SA, pela cessação de funções (art. 2º nº4 CIRS)
2ª Ilegalidade da liquidação de IRS, por alegada incompetência da Direcção de Finanças do 

Porto para proceder à alteração dos rendimentos
1ª Questão decidenda
Norma aplicável e interpretanda (art. 2º nº4 CIRS redacção do art. 1º nº1 Lei n.º 3 -B/2000, 4 Abril)
Prescrevia a norma aplicável que a indemnização seria tributada pela totalidade quando nos 

12 meses seguintes à cessação de funções. Fosse criado novo vínculo com a mesma entidade ou com 
outra que com ela esteja em relação de domínio ou grupo.

Não está em causa, no caso concreto, a assunção de funções em nova entidade que esteja numa 
relação de domínio com a anterior (o capital social da Soplasnor – Sociedade de Plásticos do Norte, 
SA, é integralmente detido pela CIRES, SA; probatório alínea g)

A intenção do legislador, ao estabelecer a restrição constante do segmento final da norma, foi 
evitar conluios fraudulentos entre o sujeito passivo e a entidade patronal, permitindo àquele a percep-
ção de significativos rendimentos com tributação mais reduzida, como compensação por uma quebra 
do vínculo contratual que na realidade não se verificou, porque na sua origem esteve uma cessação 
de funções simulada

A intenção subjacente à norma seria frustrada com a adopção da interpretação sustentada pela 
recorrente, segundo a qual a tributação da totalidade do rendimento obtido não teria lugar quando a 
constituição do novo vínculo se verificasse antes da cessação do anterior vínculo; ainda mais fragran-
temente numa situação concreta em que o sujeito passivo já tinha exercido as funções de presidente 
do Conselho de administração durante o triénio 1997/2000 na entidade com a qual criou o “novo 
vinculo” para exercício de idêntico cargo a partir de 22 Março 2000, antecipando por breves dias a 
“cessação do anterior vínculo” em “30 Março 2000” (probatório als. c) e g))

Inexiste aplicação retroactiva da norma interpretanda, na redacção do art. 1º n.º 1 Lei n.º 30 -G/2000, 
29 Dezembro – Lei OGE 2001, em virtude de:

a) o facto tributário na génese da atribuição da compensação (cessação de funções) se ter verificado 
no ano de 2000 (ainda na vigência da norma com a redacção conferida pela Lei n.º 3 -B/2000, 4 Abril)

b) o rendimento ter sido auferido ainda no ano de 2000, embora a última parcela da compensação 
tenha sido paga ou colocada à disposição do sujeito passivo apenas em 27 Dezembro de 2001 (art. 22 
n.º 1 CIRS; probatório alínea e))

2ª Questão decidenda
A liquidação de IRS não enferma da ilegalidade alegada, porque a alteração aos rendimentos 

da categoria A, determinante da liquidação adicional impugnada, foi efectuada pela Direcção de 
Serviços de Prevenção e Inspecção tributária (DSPIT), com competência de intervenção em todo o 
território nacional, na sequência de acção inspectiva da mesma entidade (art. 16.º alínea a) Regime 
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo DL n.º 413/98, 31 Dezembro; 
docs. fls. 39/74)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Embora não seja esta a ordem das questões colocadas pelo recorrente nas suas alegações de 

recurso e respectivas conclusões, mas atento ao disposto no artigo 124.º n.º 1 e 2 alínea a) do CPPT, 
importa decidir, em primeiro lugar, se bem decidiu a sentença recorrida ao considerar tributáveis em 
sede de IRS as importâncias recebidas pelo recorrente marido em 2000 e 2001 em virtude da cessação 
de funções como membro do Conselho de Administração da Cires, S.A., o que implica determinar o 
âmbito da excepção à exclusão tributária das indemnizações por cessação de funções constante do n.º 4 
do artigo 2.º do Código do IRS, na redacção vigente à data dos factos.
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Concluindo -se no sentido de que o julgado quanto à tributação da indemnização não merece censura, 
mas apenas neste caso, haverá então que decidir se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento 
por não ter anulado, nos termos do disposto no artigo 135º do CPA a alteração dos rendimentos do IRS 
de 2000 e 2001 – e as liquidações a que aquelas deram origem  -, por violação do disposto no art. 65º, 
nº5, do Código do IRS, dado que todos os actos de determinação do rendimento, foram praticados pela 
DSIPT do Porto, claramente incompetente para o efeito uma vez que o domicílio fiscal dos recorrentes 
é em Lisboa (cfr. conclusões A) a F) das alegações de recurso).

5 – Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
a) O impugnante marido foi admitido em 01/01/1969 como trabalhador por conta de outrem na 

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES, SA, doravante designada por CIRES, SA, titular 
do NIPC 500 068 887, sedeada em Samoqueiro, Avanca, 3 864 -752 Aveiro;

b) A partir de 01/01/1986 o impugnante marido passou a exercer o cargo de vogal do Conselho 
de Administração da CIRES, SA;

c) O impugnante marido auferia em 30/03/2000 a remuneração mensal de €10. 973,55;
d) O impugnante marido passou à situação de reforma por velhice, em 01/12/1999;
e) Por cessação de funções como Administrador da CIRES, SA em 30/03/2000, recebeu, a título 

de compensação, em 15/06/2000, 29/10/2000, e 27/12/2001, respectivamente, as importâncias de 299 
278,74€, de 149 639,37€, e de 143 653,79€;

f) A sociedade CIRES, SA não procedeu a qualquer retenção na fonte em sede de IRS aquando 
do pagamento das referidas importâncias ao impugnante marido;

g) O impugnante marido desempenhou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da 
SOPLASNOR, Sociedade de Plástico do Norte, SA, titular do NIPC 500 273 820, sedeada na R. das 
Poças, Apartado 3 102, 4 451 -000 Matosinhos, cujo capital social é integralmente detido pela CIRES, SA, 
nos triénios de 1997/2000, e 2000/2002, sendo que neste último triénio a deliberação de designação do 
impugnante para o referido cargo foi tomada na assembleia geral da sociedade realizada em 22/03/2000;

h) Na sequência do desencadeamento de uma intervenção inspectiva à Companhia Industrial de 
Resinas Sintéticas CIRES, SA, o impugnante marido foi notificado pela Direcção de Finanças de lis-
boa do relatório da inspecção Tributária, e dos respectivos documentos anexos, contendo o projecto de 
alteração dos elementos constantes das suas declarações de IRS a fim de exercer o direito de audição 
prévia (docs. de fls. 38 e ss. dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido).

6 – Apreciando
6.1 Da (não) tributação em sede de IRS das importâncias recebidas em virtude da cessação de 

funções como membro do Conselho de Administração
A sentença recorrida, a fls. 148 a 158 dos autos, julgou totalmente improcedentes as impugnações 

(apensadas – cfr. fls. 146 dos autos) deduzidas pelos ora recorrentes contra as liquidações adicionais de 
IRS de 2000 e 2001 e respectivos juros compensatórios, por ter entendido, no que respeita à tributabi-
lidade, ou não, da indemnização recebida pelo impugnante marido, que, em face do disposto no art.
º 2º/4 do CIRS, na redacção vigente no momento da ocorrência dos factos, os montantes recebidos eram 
tributáveis pois que a doutrina defende como interpretação equilibrada a que entende que, nas referidas 
circunstâncias, deverá verificar -se tributação sempre que nos 12 meses seguintes à cessação da relação 
contratual “seja constituído um novo vínculo do qual emirjam relações jurídicas que dêem origem a 
rendimentos igualmente tributados na categoria A”, parecendo irrelevante que a decisão relativamente 
ao novo vínculo contratual tenha sido tomada em momento anterior ao início da respectiva relação, 
sendo de destacar para o efeito que, tendo havido cessação do contrato anterior, o que importa é que, 
perante uma entidade empresarial em relação de domínio ou de grupo com a primeira, “foi de facto 
criado um vínculo jurídico distinto do que anteriormente ligava o trabalhador à entidade patronal” 
(Ibidem), sendo de proceder à respectiva tributação, nos termos legais (cfr. art.º 2.º/4 do CIRS), por 
força do princípio da capacidade contributiva do sujeito passivo (cfr. artº 4º/1 da LGT) – cfr. sentença 
recorrida, a fls. 153 a 156 dos autos.

Alegam, contudo, os recorrentes, que desde logo, a sentença recorrida comete o erro de conside-
rar aplicável à última das verbas recebidas pelo recorrente  - € 143.639,37 pagos em 27 de Dezembro 
de 2001 – a mesma redacção do n.º 4 do artigo do CIRS vigente em 2000 e por isso aplicável às duas 
primeiras prestações, sem atentar que ela tinha sido alterada pela Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezem-
bro, daí decorrendo, na sua perspectiva, que ao menos o terceiro pagamento não estaria sujeito a IRS, 
porquanto alegadamente enquanto a norma vigente em 2000, previa efectivamente como relevante a 
criação de um novo vínculo não só com a entidade pagadora das verbas, mas também com outra que 
com ela se encontrasse em relação de domínio ou de grupo, a redacção que vigora desde 1 de Janeiro 
de 2001 até hoje, apenas considera relevante para afastar o benefício a criação de um novo vínculo com 
a mesma entidade que pagou a compensação (cfr. conclusões K) a Q) das suas alegações de recurso). 
Alegam ainda que a razão de ser da restrição da parte final do n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS 
não se verifica no caso dos autos, no qual estando provado que o recorrente em 22 de Março de 2000 
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limitou -se a ser reeleito para as mesmas funções que já exercia na Soplasnor – detida a 100% pela 
Cires – desde 1997 nada indicia uma situação de “fraude” de “cessação simulada de funções” como 
um meio de obter uma remuneração não sujeita a IRS (cfr. conclusões R) e S) das suas alegações), 
para além de que a forma concreta como a lei definiu o regime preventivo dessas fraudes e conluios 
consistiu em não aplicar o benefício constante da primeira parte do n.º 4 do art. 2º do CIRS no caso 
de se verificar – na redacção vigente em 2000 – a criação de um “novo vínculo” “com a mesma en-
tidade ou outra que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo” no prazo de 12 meses 
após a cessação de funções, tendo o vínculo de ser “novo” ou seja “criado em momento posterior ao 
da cessação de funções”, sendo que no caso dos autos o vínculo à Soplasnor, resultante da reeleição 
do recorrente, ocorre em 22 de Março, quando as funções na Cires cessam apenas em 30 de Março, 
pelo que o referido vínculo é anterior e não posterior à cessação de funções não sendo, pelas razões 
referidas, o “novo” vínculo a que se refere a norma legal em apreço. Alegam finalmente que o enten-
dimento da sentença recorrida (…) de que não importa o momento em que nasce ou produz efeito o 
novo vínculo, não se verificando a cessação de tributação sempre que se crie, independentemente do 
momento em que tal se verifique, uma fonte de rendimentos entre as mesmas entidades, que substitua 
a fonte perdida através da relação contratual cessada (…) contraria lei expressa e (…) resulta de uma 
aplicação analógica da restrição constante da parte final do n.º 4 do artigo 2º do CIRS, (…) absoluta-
mente proibida pelos artigos 8º e 11º da Lei Geral Tributária e que viola os princípios constitucionais 
constantes do artigo 103.º da CR.

Vejamos.
Está em causa nos presentes autos a questão de saber se a indemnização por cessação de funções 

de administrador na Cires, S.A. recebida pelo recorrente marido e que lhe foi paga em 2000 e 2001 está 
ou não excluída da incidência do IRS por força do disposto no n.º 4 do artigo 2.º do respectivo Código, 
importando concretamente decidir se, no caso dos autos, se tem ou não por verificada a “condição re-
solutiva legalmente prevista” ou a “condicionante da delimitação negativa a jusante do facto gerador” 
 - como as denomina MANUEL FAUSTINO, «Sobre o sentido e alcance da nova redacção do artigo 2.
º n.º 4 do Código do IRS – A tributação das importâncias recebidas por cessação do vínculo contratual 
com a entidade patronal», in Fiscalidade, n.º 13/14, Jan./Abril 2003, n. 2 p. 5 e p. 11, respectivamente 
 -, consubstanciada na criação, nos 12 meses seguintes, de um novo vínculo com a mesma entidade ou 
com outra que com ela esteja em relação de domínio ou grupo.

Os recorrentes alegam, desde logo, que, relativamente ao pagamento efectuado em 27 de Dezembro 
de 2001, a redacção do n.º 4 do artigo 2.º aplicada na sentença recorrida – e que corresponde à versão 
do preceito legal que vigorou até à entrada em vigor da alteração que lhe foi introduzida pelo n.º 3 do 
artigo 40.º da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril (OE/2000)  -, é inaplicável, sendo, ao invés, alegadamente 
aplicável o n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 30 -G/2000, 
de 29 de Dezembro, porque vigente à data do efectivo recebimento dessa parcela da indemnização e 
que, alegadamente, apenas considera relevante para afastar o benefício a criação de um novo vínculo 
com a mesma entidade que pagou a compensação.

Ora, tendo razão os recorrentes quando alegam que a lei aplicável é a vigente no momento da 
ocorrência do facto tributário – e este, para efeito de IRS, consubstancia -se no pagamento ou coloca-
ção à disposição do sujeito passivo de rendimentos tributáveis, daí que, como decidiu este Supremo 
Tribunal por Acórdão de 29 de Novembro de 2006, rec. n.º 827/06, sendo «Acordada entre o contri-
buinte e a sua entidade patronal a cessação do contrato de trabalho entre ambos, obrigando -se ela a 
pagar -lhe determinadas quantias ao longo de vários anos, a lei a aplicar para efeitos de imposto sobre 
o rendimento das pessoas singulares, é a vigente em cada um dos anos em que houve recebimentos em 
cumprimento de tal acordo»  -, não o têm já quanto à consequência que pretendem extrair da aplicação 
da Lei n.º 30 -G/2000 à parcela da indemnização paga em 2001, pois se é certo que com esta Lei se 
deixou no n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS de referir as entidades que com ela (entidade emprega-
dora) estejam em relação de domínio ou grupo, igualmente certo é que tal referência passou, a partir 
daquela Lei, a constar do n.º 10 do artigo 2.º do Código do IRS, que prescreve que: “Para efeitos deste 
imposto, considera -se entidade patronal toda aquela que pague ou coloque à disposição remunerações 
que constituam rendimentos do trabalho dependente nos termos deste artigo, sendo a ela equiparada 
qualquer outra entidade que com ela esteja em relação de domínio ou de grupo, independentemente da 
respectiva localização geográfica” (sublinhados nossos).

Daí que não assista razão aos recorrentes quando pretendem, por via da aplicação da Lei 
n.º 30 -G/2000, ter -se por excluída de tributação a parcela da indemnização paga em 2001, não lhes 
assistindo aqui razão.

Mas assiste -lhes razão na alegação de que o caso dos autos não é subsumível na parte final do 
n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS, razão pela qual se verifica a exclusão tributária da indemnização 
que recebeu, como passaremos a demonstrar.
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À data dos pagamentos, o n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS dispunha:  - artigo 2.º, n.º 4 do 
CIRS, na redacção da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril (aplicável aos pagamentos de 15 de Julho e de 
29 de Dezembro de 2000):

«Quando, por qualquer forma, cessem os contratos subjacentes às situações previstas nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 1, mas sem prejuízo do disposto na alínea d) do mesmo número, quanto às prestações que 
continuem a ser devidas mesmo que o contrato de trabalho não subsista, ou se verifique a cessação das 
funções de gestor, administrador ou gerente de pessoa colectiva, as importâncias recebidas a qualquer 
título ficam sempre sujeitas a tributação na parte que exceda o valor correspondente a uma vez e meia a 
remuneração média dos últimos 12 meses multiplicada pelo número de anos ou fracção de antiguidade 
ou de exercício de funções na entidade devedora, salvo quando nos 12 meses seguintes seja criado novo 
vínculo com a mesma entidade ou outra que com ela esteja em relação de domínio ou de grupo, caso 
em que as importâncias serão tributadas pela totalidade.»

 - artigo 2.º, n.º 4 do CIRS, na redacção do Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho (aplicável ao 
pagamento de 27 de Dezembro de 2001):

«Quando, por qualquer forma, cessem os contratos subjacentes às situações previstas nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 1, mas sem prejuízo do disposto na alínea d) do mesmo número, quanto às prestações que 
continuem a ser devidas mesmo que o contrato de trabalho não subsista, ou se verifique a cessação das 
funções de gestor, administrador ou gerente de pessoa colectiva, as importâncias auferidas, a qualquer 
título, ficam sempre sujeitas a tributação na parte que exceda o valor correspondente a uma vez e meia 
o valor médio das remunerações regulares com carácter de retribuição sujeitas a imposto, auferidas 
nos últimos 12 meses, multiplicado pelo número de anos ou fracção de antiguidade ou de exercício 
de funções na entidade devedora, salvo quando nos 24 meses seguintes seja criado novo vínculo pro-
fissional ou empresarial, independentemente da sua natureza, com a mesma entidade, caso em que as 
importâncias serão tributadas pela totalidade.»

Não obstante as evidentes diferenças entre as duas transcritas redacções do n.º 4 do artigo 2.º do 
Código do IRS – no que toca ao cálculo do montante excluído de tributação (que não questionado nos 
presentes autos), à natureza do novo vínculo e ao “período de inibição” após a cessação de funções 
(como se disse já a referência a outras entidades em relação de domínio ou de grupo passou a constar do 
n.º 10 do artigo 2.º) –, em ambas a manutenção da exclusão tributária (dentro dos limites quantitativos 
fixados) está dependente do facto de, dentro do período temporal legalmente delimitado (“nos 12 meses 
seguintes”, na redacção da Lei n.º 3 -B/2000, de 4 de Abril; “nos 24 meses seguintes”, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho) não ser criado novo vínculo.

No caso dos autos e de acordo com o probatório fixado (cfr. a suas alíneas e) e f)), a cessação de 
funções como Administrador na Cires, S.A. do recorrente marido – que deu lugar à compensação cuja 
tributação em IRS se discute  - deu -se em 30 de Março de 2000, sendo que o mesmo recorrente desem-
penhou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da SOPLASNOR, cujo capital social é 
integralmente detido pela Cires, S.A., nos triénios de 1997/2000 e 2000/2002, tendo sido reeleito para 
este segundo mandato na assembleia geral da sociedade realizada em 22 de Março de 2000.

É, pois, manifesto, que, mesmo que se entenda que o segundo mandato do recorrente como Presi-
dente do Conselho de Administração da Soplasnor corresponde a um novo vínculo com aquela entidade 
(pois que o primeiro se extinguiu com o termo do mandato), este novo vínculo foi assumido, embora por 
escassos dias, em data anterior ao da cessação de funções como membro do conselho de administração 
da Cires, S.A., portanto em data anterior, e não posterior, ao do termo destas funções, razão pela qual 
a situação dos autos não é subsumível na “condição resolutiva” da exclusão tributária.

A sentença recorrida considerou porém ser irrelevante que a decisão relativamente ao novo 
vínculo contratual tenha sido tomada em momento anterior ao início da respectiva relação, sendo de 
destacar para o efeito que, tendo havido cessação do contrato anterior, o que importa é que, perante 
uma entidade empresarial em relação de domínio ou de grupo com a primeira, “foi de facto criado 
um vínculo jurídico distinto do que anteriormente ligava o trabalhador à entidade patronal” (Ibidem), 
sendo de proceder à respectiva tributação, nos termos legais (cfr. art.º 2.º/4 do CIRS), por força do 
princípio da capacidade contributiva do sujeito passivo (cfr. artº 4º/1 da LGT) – cfr. sentença recorrida, 
a fls. 153 a 156 dos autos.

Se irrelevante fosse o momento em que o novo vínculo é assumido, não se entenderia por que 
razão o legislador expressamente delimitou o “período de inibição” na assunção de novos vínculos com 
a mesma entidade ou com outra com ela relacionada referindo -se aos 12 ou 24 meses posteriores. E se 
a expressão é usada, e continua a sê -lo, da definição legal da “condição resolutiva”, mandam as regras 
de hermenêutica que se lhes atribua algum significado, pois que se o legislador a utiliza algum sentido 
terá – e no caso, tem o significado de delimitar temporalmente o “período de inibição”.

Claro está que atento ao elevado montante da indemnização em causa (cfr. a alínea e) do proba-
tório), sinal evidente de capacidade contributiva, poderá entender -se como irrazoável a aplicação de tal 
exclusão tributária, sendo certo também que o legislador em 2009 a afastou no caso de compensações 
pela cessação de funções de gestor, administrador ou gerente de pessoa colectiva, excluindo -se hoje 
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igualmente as de gestor público e representante de estabelecimento estável de entidade não residente 
(cfr. a actual alínea a) do n.º 4 do artigo 2.º do Código do IRS).

Ao tempo não era, contudo, assim, e é a lei vigente ao tempo dos factos aquela que cabe ao jul-
gador aplicar, e esta não permite desconsiderar a exclusão tributária por inobservância do “período de 
inibição” se este não foi desrespeitado.

A sentença que assim o não julgou não pode, pois, manter -se, havendo que, na procedência do 
recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedentes as impugnações deduzidas, anulando as 
liquidações impugnadas.

Prejudicado fica o conhecimento das demais questões suscitadas.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e julgar procedentes as impugnações deduzidas pelos recorrentes contra as liquidações adicionais de 
IRS de 2000 e 2001, anulando -as.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, pois não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Princípio do contraditório. Parecer do MP. Falta de notificação. Nulidade processual.

Sumário:

 I — Do principio do contraditório decorre o dever de facultar às partes a oportunidade 
de, antes de a decisão ser proferida, se pronunciarem sobre qualquer questão 
que as possa afectar e que ainda não tenham tido possibilidade de contraditar, 
mesmo tratando -se de questões de direito e/ou que sejam de conhecimento oficioso. 
Só assim não será em casos de manifesta desnecessidade, por se tratar de questão 
simples e incontroversa.

 II — Tendo o Ministério Público suscitado uma questão nova – inutilidade superve-
niente da lide – no parecer que emitiu antes da sentença e que não foi notificado 
às partes, é inequívoca a violação do princípio do contraditório, por não ter sido 
dada à impugnante a oportunidade de se pronunciar sobre essa questão impeditiva 
da apreciação do mérito da causa e que a sentença acolheu e sufragou.

 III — E não se pode afirmar que a irregularidade cometida não tem potencialidade para 
influenciar a decisão, pois, abstractamente, as considerações que a impugnante 
possa tecer podem influenciar a decisão, até porque não é nada líquido, mas bem 
controverso, que a instância devesse ter sido extinta com o fundamento invocado 
pelo Ministério Público.

Processo n.º 34/12 -30.
Recorrente: Difusão — Sociedade Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

DIFUSÃO – Sociedade Imobiliária, S.A., com os demais sinais dos autos, recorreu para o Supremo 
Tribunal Administrativo da decisão do TAF do Porto que, no âmbito do processo de impugnação judicial 
deduzido contra o acto de indeferimento de pedido de revisão oficiosa de liquidação de IVA referente 
ao ano de 1995 e juros compensatórios, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

Ao abrigo do comando ínsito no artigo 705.º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo 
judicial tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, que permite o julgamento de questões simples por decisão sumária do relator, a Relatora 
tomou conhecimento do objecto do recurso, dando -lhe provimento e anulando todo o processado a 
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partir do parecer emitido pelo Ministério Público em 1ª instância, dando, assim, procedência à questão 
da nulidade processual invocada nas conclusões 2ª e segs. da alegação do recurso, por falta de notifi-
cação desse parecer à Impugnante e onde fora suscitada a questão da inutilidade superveniente da lide 
que veio a ser acolhida na sentença.

Notificada da decisão, veio a FAZENDA PÚBLICA reclamar para a conferência ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 700.º do Código de Processo Civil, requerendo que sobre a matéria seja 
proferido acórdão, com a seguinte argumentação:

1. Foi a recorrida notificada do despacho, a fls., segundo o qual se decide conceder provimento 
ao recurso jurisdicional e anular todo o processado a partir do parecer emitido pelo Ministério Público 
em 1ª Instância.

2. Para tanto foi considerado que havia violação do princípio do contraditório, por o recorrente 
não ter sido notificado do parecer do MP, em 1ª Instância, a fls. 218 e 219, no qual o mesmo entende 
dever ser extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide.

3. Entendeu -se, pois, que tendo o MP se pronunciado no seu parecer a fls. 218 e 219 pela extinção 
da instância por inutilidade superveniente da lide, tal questão era nova, por nunca antes ter sido suscitada 
“pois, como se constata pela consulta dos autos, a Fazenda Pública defendera a improcedência dos vícios 
imputados ao acto impugnado e arguira unicamente as excepções da caducidade do direito de acção e de li-
tispendência, e foi somente sobre estas excepções que a Impugnante teve oportunidade de se pronunciar”.

4. Ora, contrariamente ao decidido, entende -se, que a questão da inutilidade superveniente não 
era nova, por já terem sido suscitadas pela Fazenda Pública, na sua contestação, a fls., as excepções da 
caducidade do direito de acção e da litispendência, sobre as quais se pronunciou a recorrente.

5. Na verdade, subjacente a esta excepção da litispendência estava a questão de estar pendente im-
pugnação judicial n.º 121/02/21 coincidente com sujeitos, objecto e pedido da presente impugnação.

6. Por causa desta invocação, a recorrente pediu a suspensão dos autos até que fosse decidida em 
definitivo a questão da tempestividade da impugnação judicial a correr termos sob o n.º 121/02/21, cfr. 
n.º 17 da resposta a fls. 118.

7. Fê -lo porquanto, caso a referida impugnação fosse julgada extemporânea, mantinha -se o seu 
interesse na prossecução dos presentes autos.

8. Donde resulta que o interesse na presente instância só se mantinha, para o impugnante/recor-
rente, caso aquela impugnação fosse julgada extemporânea.

9. Pelo que, não se pode, salvo o devido respeito, invocar que o recorrente não se tivesse pronun-
ciado sobre a questão da utilidade da lide.

10. Em consequência, os presentes autos foram suspensos e tendo, entretanto, sido proferida de-
cisão naquela impugnação judicial n.º 121/02/21 a qual decidiu pela não extemporaneidade da mesma, 
é óbvio que os presentes autos perderem o seu interesse, tendo o Mmº Juiz de 1ª instância decidido em 
conformidade com o interesse processual manifestado pelo impugnante/ recorrente nos presentes autos.

11. Não se pode, assim, considerar a questão suscitada no parecer do MP, em 1ª instância, como 
uma questão nova, pois que, como se disse atrás, essa questão tinha vindo a ser levantada pela Fazenda 
Pública e respondida pelo impugnante/recorrente com o pedido de suspensão da presente instância.

12. Donde, o parecer do MP por não suscitar qualquer questão nova, de que o impugnante não 
tivesse até, já se pronunciado, não tinha que ser sujeito a qualquer contraditório.

13. Finalmente, acresce dizer que, a existir, sem conceder qualquer nulidade processual, a omissão 
de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produz nulidade quando a lei o declare ou 
quando a irregularidade cometida possa influir no exame da causa.

14. Ora, no presente caso, em face de todas as circunstâncias atrás descritas e dado o facto de 
haver já decisão da impugnação n.º 121/02/21, quanto à questão da tempestividade que justificava a 
suspensão dos presentes autos e que, também, já está decidida naquela impugnação a questão de fundo, a 
audição da impugnante/recorrente sobre a extinção da instância nada acrescentava ou influía na decisão 
da presente causa, face à existência de caso julgado.

Ouvida a parte contrária, que se pronunciou pela manutenção da decisão reclamada, e colhidos 
os vistos legais, cumpre submeter o caso à conferência com vista a substituir o julgamento singular do 
Relator pela decisão colectiva deste Tribunal.

É o seguinte o teor da decisão da Relatora, na parte que interessa analisar:
«... a Recorrente vem arguir uma nulidade processual, traduzida na violação do princípio do con-

traditório e corporizada na falta de notificação do parecer do Ministério Público onde fora suscitada 
uma questão nova – a inutilidade superveniente da lide – parecer que foi inteiramente acolhido na 
sentença sem que previamente fosse concedida à Impugnante a oportunidade de se pronunciar sobre 
essa questão obstativa do conhecimento de mérito sobre as questões de fundo  - os vícios imputados ao 
acto tributário impugnado.

Efectivamente, o Ministério Público, na instância, pugnou no parecer pré -sentencial pela extinção 
da instância por inutilidade superveniente da lide – cfr. fls. 218 e 219 – questão que era nova por nunca 
antes ter sido suscitada, pois, como se constata pela consulta dos autos, a Fazenda Pública defendera a 
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improcedência dos vícios imputados ao acto impugnado e arguira unicamente as excepções de cadu-
cidade do direito de acção e de litispendência, e foi somente sobre estas excepções que a Impugnante 
teve oportunidade de se pronunciar.

A alegação sustentada pelo Ministério Público quanto à extinção da instância por inutilidade 
superveniente da lide foi acolhida na sentença (embora, paradoxalmente, a Mmª Juíza tenha nela anali-
sado um dos vícios imputados ao acto impugnado, mais precisamente o vício de violação do direito de 
audição prévia), e a ora Recorrente não foi convidada a pronunciar -se sobre essa questão da inutilidade 
da lide que resultaria, na tese acolhida na sentença, não propriamente de a lide se ter tornado inútil para 
a Impugnante, mas do obstáculo ao conhecimento da maior parte dos vícios imputados ao acto por força 
do seu conhecimento noutro processo de impugnação e autoridade do caso julgado que daí provém (...).

Ora, face ao disposto no artigo 3.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, “o juiz deve observar e fazer 
cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de 
manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, 
sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem”. E o artigo 121.º, n.º 2, 
do CPPT dispõe que “Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, 
serão ouvidos o impugnante e o representante da Fazenda Pública”.

Cometeu -se, assim, irregularidade susceptível de influir no exame ou decisão da causa  - artigo 201.º, 
n.º 1, do Código de Processo Civil  - com consequência anulatória dos termos subsequentes a tal omissão 
dela absolutamente dependentes  - n.º 2, tanto mais que o fundamento da extinção da instância invocado 
pelo MºPº e que suporta a decisão não é inteiramente líquido, antes sendo susceptível de controvérsia.

Razão por que se tem de conceder provimento ao recurso por violação do princípio do contraditório, 
que acarreta a anulação de todo o processado a partir do parecer emitido pelo Ministério Público em 
1ª instância, assim se anulando a sentença recorrida e os actos posteriores (com excepção dos referentes 
ao presente recurso), deste modo ficando prejudicado o conhecimento das demais questões colocadas 
neste recurso jurisdicional.

(...)»
Defende a Fazenda Pública, ora Reclamante, que tendo arguido na contestação a excepção da 

litispendência, a questão que posteriormente foi suscitada pelo Ministério Público no seu parecer, no 
sentido da extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, não tinha de ser notificado à 
Impugnante, por não representar uma questão nova.

Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
O objecto da presente impugnação é o acto de indeferimento de pedido de revisão oficiosa da 

liquidação de IVA/95, e subjacente à arguição da litispendência estava o facto de se encontrar pendente 
uma outra impugnação (n.º 121/02/21) que tinha por objecto o acto de liquidação do IVA/95 e uma 
causa de pedir parcialmente coincidente, o que levou o Mmº Juiz, a pedido da Impugnante, a suspender 
a presente instância até que fosse decidida a questão da tempestividade daquela outra impugnação. Tal 
impugnação veio a ser julgada tempestiva mas improcedente por inverificação dos vícios imputados 
ao acto de liquidação, o que levou o Ministério Público a emitir parecer nestes autos no sentido da 
extinção da instância por inutilidade superveniente da lide face à decisão ali proferida – pese embora a 
presente impugnação tenha por objecto imediato um acto distinto e uma causa de pedir não totalmente 
coincidente, por nela ter sido invocado um vício que não fora ali suscitado, traduzido na omissão do 
direito de audição prévia antes da liquidação.

Ora, como resulta dos autos e se deixou afirmado na decisão reclamada, a Impugnante nunca teve 
oportunidade de se pronunciar sobre a utilidade ou inutilidade da continuação desta lide face à decisão 
que entretanto foi proferida naquela impugnação, quando tal inutilidade só pode ocorrer se, por facto 
ocorrido na pendência da instância, a solução do litígio deixe de ter todo o interesse e utilidade, con-
duzindo, por isso, à extinção da instância [art.º 287º, alínea e), do CPC](1); o que constitui algo bem 
diverso da litispendência(2) suscitada pela Fazenda Pública, que representa uma excepção dilatória 
com os contornos bem delimitados pelo art.º 498º do CPC, e que conduz à absolvição da instância 
[arts. 494º, alínea i), 497º e 288º, n.º 1, alínea e) do CPC] e sobre a qual, essa sim, a Impugnante teve 
oportunidade de se pronunciar previamente.

Aliás, o trânsito em julgado da decisão proferida naquele processo de impugnação é muito pos-
terior à contestação apresentada nestes autos pela Fazenda Pública, pelo que, logicamente, não podia 
ter sido considerada neste articulado a questão da utilidade ou inutilidade da lide face à decisão que 
ali veio a ser proferida, nem a Impugnante a podia ter examinada e ponderado na altura em que pediu 
a suspensão desta instância face à pendência daquela impugnação.

Por outro lado, a falta de notificação do aludido parecer à Impugnante comprometeu igualmente 
a possibilidade de esta se pronunciar sobre a questão da autoridade do caso julgado material da decisão 
ali proferida, sua força e efeitos sobre a presente acção, bem como suas eventuais consequências sobre 
o invocado vício de forma por omissão da concessão do direito de audição antes da liquidação, o que 
não pode deixar de representar uma nulidade processual face ao disposto nos artigos 3.º e 201º do CPC.

Com efeito, o art. 201º estabelece que “a prática de um acto que a lei não admita, bem como a 
omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o 



2054

declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa” e o art. 3.º 
estabelece que “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do con-
traditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou 
de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre 
elas se pronunciarem” (n.º 3). É o chamado princípio do contraditório, que, sobretudo após a reforma 
operada pelo Dec.Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, 
se transformou numa das pedras basilares em que assenta todo o nosso Código de Processo Civil.

Dele decorre o dever de facultar sempre às partes a oportunidade de, antes de a decisão ser proferida, 
se pronunciarem sobre qualquer questão que as possa afectar e que ainda não tenham tido possibilidade 
de contraditar, mesmo tratando -se de questões meramente de direito e que sejam de conhecimento 
oficioso. Só assim não será em casos de manifesta desnecessidade, por se tratar de questão simples 
e incontroversa. Aliás, o Tribunal Constitucional tem vindo a considerar a consagração do princípio 
do contraditório como algo integrado no direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20.º da 
Constituição da República Portuguesa(3) e, como já deixou sublinhado, «o processo de um Estado de 
Direito (processo civil incluído) tem, assim, de ser um processo equitativo e leal. E, por isso, nele, cada 
uma das partes tem de poder fazer valer as suas razões (de facto e de direito) perante o tribunal, em 
regra, antes que este tome a sua decisão. É o direito de defesa, que as partes hão -de poder exercer em 
condições de igualdade. Nisso se analisa, essencialmente, o princípio do contraditório, que vai ínsito 
no direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20º nº1, da Constituição.».

Por conseguinte, o escopo principal do princípio do contraditório deixou de ser a defesa, no sentido 
negativo de oposição ou resistência à actuação alheia, para passar a ser a influência, no sentido positivo de 
direito de influir activamente, no desenvolvimento e no êxito do processo(4). Daí que, mesmo relativamente 
às questões de direito, a norma proíba as decisões -surpresa, ou seja, decisões baseadas em fundamento que 
não tenha sido considerado previamente pelas partes, enquanto violadoras do princípio do contraditório.

É, pois, neste contexto que se compreende que nenhuma decisão judicial deve ser tomada sem 
que previamente tenha sido dada ampla e efectiva possibilidade à parte contra quem é dirigida de a 
discutir, de a contestar, de a valorar, consubstanciando a inobservância desse contraditório uma nuli-
dade processual se for susceptível de influir no exame ou decisão da causa. E é essa, também, a razão 
essencial que tem levado a jurisprudência do STA a afirmar, de forma constante e reiterada,(5) que no 
processo judicial tributário a falta de notificação do parecer do MP constitui uma nulidade processual 
caso nele sejam suscitadas questões novas susceptíveis de influenciar a decisão da causa.

No caso vertente, é inequívoco que foi violado o princípio do contraditório, uma vez que não 
foi dada à Impugnante a oportunidade de se pronunciar sobre essa nova questão suscitada pelo MP, 
impeditiva da apreciação do mérito da causa, que a sentença acolheu e sufragou, julgando extinta a 
instância por inutilidade da lide.

E não se pode afirmar que a irregularidade cometida não tem potencialidade para influenciar a 
decisão, pois, abstractamente, as considerações que a Impugnante possa tecer podem influenciar a 
decisão, até porque não é nada líquido, mas bem controverso, que a instância deva ser extinta com tal 
fundamento legal. Razão por que seria de elementar prudência que o julgador tivesse dado cumprimento 
ao dever de convidar a Impugnante a tomar posição sobre a referida questão, possibilitando -lhe influir 
activamente na respectiva decisão pela apresentação de argumentos jurídicos que contribuíssem para 
um real debate contraditório e que pudessem ser ponderados na decisão, independentemente de nela 
serem atendidos ou não.

Em conclusão, a irregularidade cometida constitui uma nulidade processual à luz do art.º 201º, n.º 1, 
do CPC, o que implica a anulação de todo o processado a partir do parecer emitido pelo Ministério Público 
em 1ª instância, pelo que a decisão reclamada nada tem de censurável, antes se justificando inteiramente.

Termos em que se impõe desatender a reclamação.
Em face do exposto, acordam os juízes do Supremo Tribunal Administrativo em desatender a 

reclamação e confirmar a decisão reclamada.
Custas pela reclamante, fixando -se a taxa de justiça em 2 UC.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

Segue acórdão de 24 de Outubro de 2012:
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-

bunal Administrativo:
A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido por esta Secção em 27/06/2012, vem, ao 

abrigo do disposto no artº 669º, n.º 1, alínea b), do CPC, aplicável ex vi do artº 2º, alínea e), do CPPT, 
requerer a sua reforma quanto a custas, nos seguintes termos:

«1  - Nos termos do Acórdão ora notificado que indeferiu reclamação para a conferência da 
decisão, a fls..., foi a reclamante, Fazenda Pública, condenada em custas, fixando -se a taxa de justiça 
em 2 (duas) UCs.
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2  - Contudo, o presente processo é uma impugnação judicial, que foi interposta em 13 de Outubro 
de 2003.

3  - Assim, ao mesmo aplica -se o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224 -A/96, 
de 26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas 
só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.

4  - Deste modo, há que ter em conta o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do referido CCJ, 
que continha uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou 
organismos, ainda que personalizados.

5  - Donde, no presente processo, não podia a reclamante, Fazenda ser condenada em custas, por 
o Estado estar delas isento.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.ªs, deve o presente Acórdão ser refor-
mado, quanto a custas, por a ora reclamante, Fazenda Pública, estar delas isenta, com todas as legais 
consequências.».

Notificada a parte contrária para se pronunciar, nada disse.
O Digno Magistrado do Ministério Público teve vista dos autos e nada promoveu.
Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir em conferência, tendo 

em conta que a reforma da sentença contemplada no art.º 669.º do CPC é aplicável aos acórdãos pro-
feridos pelo Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado no art. 716º, aplicável ex vi 
do disposto no art.º 732.º, ambos do CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do 
disposto no art.º 2.º, alínea e) do CPPT]

Por força do disposto no art. 666º, n.º 1, do Código de Processo Civil, uma vez proferido acórdão 
fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa. Podem, po-
rém, as partes pedir o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão, ou requerer 
a sua reforma, designadamente quanto a custas (arts. 669º, n.º 1, alínea b), e 716º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil).

Dir -se -á, desde já, que é inteiramente fundada a pretensão de reforma do citado acórdão, já que 
essa pretensão pressupõe a constatação de um erro de julgamento na condenação em custas, erro que, 
manifestamente, se verifica.

Com efeito, o presente processo tributário de impugnação judicial foi instaurado em 13 de Outubro 
de 2003, conforme resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial. E no regime de custas anterior 
à vigência do Dec.Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, a Fazenda Pública estava isenta de custas 
nos processos de natureza tributária, por expressa previsão dessa isenção no art. 3º do Regulamento 
das Custas dos Processos Tributários (DL 29/98, de 11 de Fevereiro), como, aliás, já antes constava do 
art. 5º do Regulamento das Custas nos Processos das Contribuições e Impostos e do art. 2º da Tabela 
das Custas no Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pelo DL n.º 42.150, de 12/2/59.

E embora as disposições que isentavam a Fazenda Pública de custas nos processos tributários 
tivessem sido revogadas pelo art. 4º, nºs. 4 e 5, do citado Dec.Lei n.º 324/2003, deixando a Fazenda 
Pública de beneficiar de isenção no Código das Custas Judiciais que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2004 (art. 16º), este diploma só se aplica aos processos instaurados após a sua entrada em vigor 
(art. 14º, n.º 1), produzindo apenas efeitos, no tocante às custas judiciais tributárias, a partir da data da 
transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça (art. 15º, n.º 2), transferência 
que ocorreu com a publicação do Dec.Lei n.º 325/2003, de 29.12, que entrou em vigor no dia seguinte 
à sua publicação(art. 18º).

Ou seja, tendo em conta os citados diplomas legais e a data da instauração da presente impugna-
ção judicial, a Fazenda Pública não paga custas. E, assim sendo, há que reformar, neste segmento, o 
acórdão em causa.

Nestes termos, acorda -se em atender o pedido de reforma do acórdão proferido em 27/06/2012 
no segmento em que condenou em custas a Fazenda Pública, passando nele a constar que não são 
devidas custas.

Sem custas
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

(1) (Cfr. José Lebre de Freitas, João Redinha e Rui Pinto, in Código de Processo Civil Anotado, vol. I, Coimbra Editora, 
2ª edição, pág. 555).

(2) (A litispendência pressupõe a repetição de uma causa estando a primeira ainda em curso (art. 497º, n.º 1, do CPC) e tem 
por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior (art. 497º, n.º 2, 
do CPC), o que pressupõe que ambas as causas estejam pendentes no momento em que a litispendência vai ser decidida)

(3) (Cfr., nomeadamente, o Acórdão n.º 177/00, proferido em 22/03/00 e o Acórdão n.º 358/98, proferido em 12/05/97, 
consultáveis no endereço electrónico http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos)

(4) (Cfr. LEBRE DE FREITAS, in “Introdução ao Processo Civil, Conceitos e Princípios Gerais à luz do Código Re-
visto”, 1996, pág. 96.)

(5) (Cfr., entre tantos outros, os acórdãos da Secção de CT do STA proferidos em 4/12/2002, no Proc. n.º 1314/02, em 
29/06/2005, no Proc. n.º 432/05 e em 25/06/2009, no Proc. n.º 485/08.) 
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 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Competência para apurar o IVA em resultado de correcções. Fundamentação. 
Notificação e eficácia.

Sumário:

 I — Na situação descrita no n.º 3 do artigo 87º. do CIVA, a competência para apurar 
o IVA em resultado de correcções efectuadas nas declarações dos contribuintes é 
atribuída ao Serviço de Administração do IVA (ou de Cobrança do IVA, a partir da 
vigência do Decreto-Lei n.º 100/95, de 19 de Maio), sem prejuízo da competência 
que assiste ao chefe de repartição de finanças, nos termos do artigo 82.º do mesmo 
CIVA.

 II — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

 III — A pretensa falta ou irregularidade da notificação não afecta a validade do acto 
tributário, mas tão só a sua eficácia.

Processo n.º 87/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Luís Gil Marques Vieira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, julgou procedente a impugnação judicial que Luís Gil Marques Vieira, com os demais sinais 
dos autos, deduziu contra as liquidações adicionais de IVA e respectivos juros compensatórios, no 
montante total de 37.236,73 Euros e que, relativamente aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, lhe foram 
efectuadas pelo Director do Serviço Central de Cobrança daquele imposto.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes, ora submetidas a 
alíneas:

A)  - Incide o presente recurso sobre a aliás douta sentença, que julgou procedente, por provado, 
o vício de incompetência para a rectificação das declarações de IVA dos exercícios de 1999 a 2002, 
sendo que a análise dessa questão prejudicou as demais;

B)  - Para tanto, refere a douta sentença, “Tendo em conta o supra exposto, somos forçados a 
concluir ter razão o aqui impugnante, pois que as liquidações foram emitidas pelo Subdirector -Geral, 
não se fazendo qualquer menção à existência de delegação de competências. Inclusive, a AF, em sede 
de pronúncia, não faz qualquer alusão às competências delegadas, muito pelo contrário, reitera a com-
petência da Direcção de Serviços do IVA para proceder a rectificações das liquidações, o que, como 
vimos, não podemos acolher”;

C)  - Sustenta o Mº Juiz “a quo” a sua decisão basicamente na Jurisprudência dos Tribunais Supe-
riores, nomeadamente, no Acórdão do TCA Norte de 22.10.2010 (processo n.º 00018/02), bem como, 
no Acórdão do TCA Sul datado de 27.09.2011 (processo n.º 04481/11);

D)  - Está em causa nos presentes autos a determinação da entidade competente para proceder à 
rectificação das declarações periódicas de IVA dos anos de 1999 a 2002 apresentadas pelo impugnante;

E)  - Na versão do impugnante a única entidade com competência para rectificar as declarações 
periódicas de IVA nos termos do art. 82º, n.º 1 do CIVA (que deram origem às liquidações adicionais) 
cabe ao chefe da repartição de Finanças do Concelho de Lamego;

F)  - Pelo que, não tendo o acto administrativo de rectificação das declarações de IVA do impug-
nante sido praticado pelo chefe da repartição de finanças do concelho de Lamego, mas pela Direcção 
de Serviços do IVA, o mesmo está ferido do vício de incompetência;

G)  - Essa argumentação mereceu o acolhimento do Mº Juiz do processo que considerou verificado 
o referido vício de incompetência, com a consequente procedência dos presentes autos de impugnação 
judicial;
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H)  - Do nosso ponto de vista e, salvo melhor entendimento, não se verifica o aludido vício de 
incompetência para a rectificação das declarações de IVA apresentadas pelo impugnante, pela motivação 
seguidamente relatada.

I)  - A questão controvertida nos presentes autos prende -se com a verificação, ou não, do vício 
de incompetência da Direcção de Serviços do IVA para rectificar as declarações periódicas de IVA 
apresentadas pelo impugnante e relativas aos anos de 1999 a 2002, sendo que o conhecimento dessa 
questão prejudicou a análise das demais;

J)  - Ou se, pelo contrário, a lei vigente defere essa competência, apenas e tão só, ao chefe da 
repartição de finanças competente;

K)  - Importa fazer o enquadramento legal da situação em apreço, para daí aferir se, no caso em 
concreto, se verificou vício de incompetência na rectificação das declarações de IVA;

L)  - Atente -se nos normativos legais relevantes sobre a matéria, mormente arts. 82º e 87º, ambos 
do CIVA, na redacção à data (correspondendo aos actuais arts. 87º e 92º, respectivamente);

M)  - Nos termos do preceituado no art. 82º do CIVA (actual art. 87º), na redacção ao tempo do seu 
n.º 1: “Sem prejuízo do disposto no artigo 84º, o chefe de repartição de finanças procederá à rectificação 
das declarações dos sujeitos passivos quando fundamentadamente considere que nelas figura um imposto 
inferior ou uma dedução superior aos devidos, liquidando -se adicionalmente a diferença”;

N)  - Acrescenta o n.º 3 do referido normativo legal; “As inexactidões ou omissões poderão 
igualmente ser constatadas em visita de fiscalização efectuada nas instalações do sujeito passivo, 
através de exame dos seus elementos de escrita, bem como da verificação das existências físicas do 
estabelecimento”;

O)  - Por sua vez, dispõe o art. 87º do CIVA (na versão ao tempo dos factos, actual art. 92º):
“Nos casos previstos no art. 82º, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha 

de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procederá 
à notificação dos sujeitos passivos, por carta registada, com aviso de recepção, comunicando o facto à 
repartição de finanças competente, que dará continuidade ao processo de cobrança”;

P)  - No caso dos autos, as liquidações adicionais de IVA dos anos de 1999 a 2002 decorreram 
de um processo inspectivo, no âmbito do qual foram realizadas correcções à matéria tributável do 
impugnante; As liquidações foram emanadas da Direcção de Serviços de Cobrança do Imposto Sobre 
o Valor Acrescentado;

Q)  - Coloca -se a questão da competência da entidade que procedeu à rectificação das declarações 
de IVA;

R)  - Em termos puramente literais o art. 82º, n.º 1 do CIVA determina que será o chefe da repartição 
de finanças que procede à rectificação das declarações dos sujeitos passivos em sede de IVA, no caso 
de entender que nelas figura um imposto inferior ou uma dedução superior aos devidos, procedendo à 
liquidação adicional da diferença;

S)  - Contudo, não podemos atender apenas à letra da citada norma, nem encará -la de forma isolada, 
antes importa fazer a sua conjugação com o disposto no art. 87º do CIVA;

T)  - E do art. 87º do CIVA extrai -se, de forma directa, que para os casos previstos no art. 82º do 
CIVA, a que nos vimos referindo, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, caso disponha de todos 
os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procede à notificação 
dos sujeitos passivos, comunicando o facto à repartição de finanças competente;

U)  - Nem se diga que o preceituado no art. 87º do CIVA dispõe apenas sobre a questão das notifi-
cações, porquanto, se assim fosse, não teria sentido dizer -se; “Nos casos previstos no art. 82º, a Direcção 
de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha de todos os elementos necessários ao apuramento 
do imposto ou dos juros compensatórios, procederá à notificação dos sujeitos passivos... comunicando 
o facto à repartição de finanças competente...”;

V)  - Pois que, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, nas situações que cabem no art. 82º do 
mesmo diploma legal (como sucede no caso dos autos), tem competência para proceder à notificação 
dos sujeitos passivos mas apenas quando disponha de todos os elementos necessários ao apuramento 
do imposto ou dos juros compensatórios;

X)  - Ora, se a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA tivesse única e exclusivamente competên-
cia para notificar os sujeitos passivos e não para o apuramento do imposto, não faria qualquer sentido 
o teor do art. 87º do CIVA que faz depender a notificação da circunstância de essa entidade dispor dos 
elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios;

Y)  - Isto é, se fosse líquido que a competência para rectificar as declarações de IVA e liquidar 
adicionalmente a diferença pertencesse apenas e tão só ao chefe da repartição de finanças competente, 
não teria qualquer justificação o teor do art. 87º do CIVA na parte em que refere que a Direcção de 
Serviços de Cobrança do IVA, notifica os sujeitos passivos no caso de dispor de todos os elementos 
necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios;

W)  - O que denota que, para além do chefe da repartição de finanças ser competente para a prá-
tica do acto de rectificação das declarações de IVA apresentadas pelo impugnante, também possui essa 
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competência a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, verificados os condicionalismos elencados 
no art. 87º do CIVA  - Dispor de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros 
compensatórios, como sucede no caso vertente;

Z)  - Do exposto decorre que, face à lei vigente, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA tem 
competência, não só para notificar os sujeitos passivos das liquidações emitidas, mas também para 
proceder ao apuramento do imposto devido;

AA)  - Dito isto, será que o acto tributário de rectificação das declarações de IVA objecto dos 
presentes autos foi praticado pela entidade competente? Salvo o devido respeito por opinião contrária, 
entendemos que o mesmo resulta de entidade com competência para o efeito, não padecendo do vício 
de incompetência;

AB)  - Em termos Jurisprudenciais, a douta sentença recorrida baseou -se essencialmente no con-
teúdo dos Acórdãos do TCA Norte de 22.10.2010 (Processo n.º 00018/02) e no Acórdão do TCA Sul 
de 27.09.2011 (Processo n.º 04481/11), para suportar o sentido da decisão;

AC)  - A respeito do Acórdão do TCA Norte de 22.10.2010 (Processo n.º 00018/02), há uma 
importante clarificação a fazer e que consiste na constatação de que o excerto reproduzido na douta 
sentença como fazendo parte da apreciação do Tribunal Superior, na verdade, não constitui nem faz 
parte dessa análise, antes corresponde às conclusões do recorrente (José Manuel), concretamente das 
conclusões “W” a “CC”;

AD)  - Numa leitura atenta do Acórdão do TCA Norte acima identificado verifica -se que foi conce-
dido provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mas com o fundamento de os actos impugnados 
não estarem devidamente fundamentados de direito (equivalente às conclusões A) a U) do recorrente), 
e a análise dessa questão da fundamentação prejudicou o conhecimento das demais;

AE)  - O que significa que, o douto Acórdão não se debruçou sobre a matéria respeitante à entidade 
competente para proceder à rectificação das declarações de IVA apresentadas pelo impugnante;

AF)  - Não podia o Mº Juiz “a quo” reverter o conteúdo do Acórdão para fundamentar a sua decisão 
no sentido de concluir que a rectificação das declarações de IVA apenas é da competência do chefe da 
repartição de finanças competente, nos termos do art. 82º do CIVA, que não da Direcção de Serviços 
de Cobrança do IVA;

AG)  - Quando muito o Mº Juiz “a quo” poderia manifestar -se concordante com os fundamentos 
patentes nas alegações do recorrente no Acórdão a que nos vimos referindo, mas nunca citar as alegações 
do recorrente como se consubstanciassem o teor da apreciação do Tribunal Superior;

AH)  - Depois, a posição sufragada pela Fazenda Pública mereceu acolhimento por parte da Ju-
risprudência do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente no Acórdão do STA de 30.04.2003 
(processo n.º 01640/02), nos termos do qual: “1) A competência para apurar o IVA em resultado de 
correcções efectuadas nas declarações dos contribuintes é atribuída ao Serviço de Administração do 
IVA (ou de Cobrança, a partir da vigência do DL 100/95, de 19.05), na situação descrita no art. 87º, 
n.º 3 do CIVA, sem prejuízo da competência que assiste ao chefe de repartição de finanças nos termos 
do art. 82º do citado diploma”;

AI)  - Julgamos que no sumário do Acórdão anteriormente descrito, quando se diz “no art. 87º, 
n.º 3 do CIVA”, quer -se fazer referência apenas ao disposto no corpo do referido preceito, na redacção 
à data, o qual não contém uma qualquer numeração (não dispondo do n.º 3).

AJ)  - Mais desenvolvidamente esclarece o Acórdão do STA citado, com pertinência para a situ-
ação sub judice (de 30.04.2003, processo n.º 01640/02): “A recorrente litiga a competência funcional 
do Director dos Serviços do SIVA para dispor sobre o acto impugnado, pretendendo que aquela seja, 
na repartição dos poderes funcionais dos referidos órgãos, do chefe de repartição de finanças. O feixe 
de poderes em que a competência consiste resulta da lei, que no caso a atribui ao Serviço de Adminis-
tração do IVA (ou de Cobrança, a partir da vigência do DL 100/95, de 19.05), na situação descrita no 
art. 87º/3 do CIVA, sem prejuízo da competência que assiste ao chefe de repartição de finanças nos 
termos do art. 82º do citado diploma. Daí, que no caso nenhuma incompetência tenha ferido a actua-
ção do Director daqueles serviços, ao proceder ao apuramento do imposto e notificação respectiva ao 
sujeito passivo”;

AK)  - Atente -se que, tal como nos presentes autos, a situação fáctica subjacente ao Acórdão do 
STA descrito prende -se com correcções fiscais efectuadas na sequência de um procedimento inspectivo, 
de que resultaram liquidações adicionais de IVA;

AL)  - O que quer dizer que ambas as situações são subsumíveis ao disposto nos art. 82º, nºs. 1 e 
3 (actual art. 87º) e art. 87º (actual art. 92º), todos do CIVA;

AM)  - Acompanhamos, por isso, o raciocínio seguido no Acórdão do STA de 30.04.2003 (pro-
cesso n.º 01640/02, Relator “Ernâni Figueiredo”), que subscrevemos na íntegra, por com ele concor-
darmos;

AN)  - Assim, considerando o quadro legal acima relatado e, bem assim, a Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Administrativo, temos que, a prática do acto de rectificação das declarações de IVA 
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apresentadas pelo impugnante foi levada a cabo por entidade competente  - Direcção de Serviços de 
Cobrança do IVA;

AO)  - Porquanto, o disposto no art. 82º do CIVA, que alude à competência do chefe da repartição 
de finanças competente não prejudica o vertido no art. 87º do mesmo diploma legal que defere essa 
mesma competência à Direcção de Serviços de Cobrança do IVA no circunstancialismo aí definido;

AP)  - Em suma, o Meritíssimo Juiz incorreu em erro de julgamento, por errada aplicação da lei, 
mormente o disposto nos arts. 82º, nºs. 1 e 3 e 87º, ambos do CIVA, na redacção ao tempo (actuais 
arts. 87º e 92º, respectivamente).

Termina pedindo o provimento do recurso e que se ordene, em consequência, a substituição da 
sentença recorrida por outra em que se julgue improcedente, por não provado, o vício de incompetência 
da Direcção de Serviços de Cobrança do IVA para a rectificação das declarações de IVA apresentadas 
pelo impugnante.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. No despacho de fls. 309 o mmo. juiz do Tribunal “a quo” clarificou o lapso (apontado na 

Conclusão AC) sobre a referência ao ac. do TCA Norte, de 22/10/2010.
1.5. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite douto Parecer, nos termos seguintes:
«1. Inexistem circunstâncias que obstem ao conhecimento do recurso interposto.
2. A questão que importa apreciar é, antes de mais, a da competência quanto às liquidações que 

foram notificadas em 2003 em sede de IVA em comunicações que foram assinadas por um Subdirector-
-geral da DGCI.

Decidiu -se no sentido da verificação do vício de incompetência com base no disposto ao tempo 
no art. 82º nºs. l e 3 do CIVA, e nada tendo mencionado o dito Subdirector -geral de Impostos que 
procedeu às liquidações em questão, de 1999, quanto à existência de delegação de competências do 
Director -Geral de Impostos.

A recorrente F.P. insurge -se contra este entendimento, em síntese, por considerar que para além do 
previsto nas ditas disposições do art. 82º do CIVA, na redacção ao tempo aplicável, também no art. 87º 
do CIVA, na redacção ao tempo dada pelo Dec. -Lei n.º 323/98, de 30/10, se estatuía que a Direcção de 
Serviços do IVA tinha competência para proceder à mesma.

1. “Nos casos previstos no artigo 82º, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha 
de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procederá 
à notificação dos sujeitos passivos, por carta registada, com aviso de recepção, comunicando o facto à 
repartição de finanças competente, que dará continuidade ao processo de cobrança.”.

Entretanto, a estrutura orgânica da DGCI que constava do Dec. -Lei 408/93, de 14/12, e que tinha 
sido alterada pelo Dec. -Lei n.º 42/97, de 7/2, veio a ser redefinida, passando a constar do Dec -Lei 
n.º 366/99, de 18/9.

Conforme se salienta no relatório preambular deste diploma, a reestruturação então operada 
“rompendo com a dominância exclusiva do critério de organização por impostos”, consistiu em defi-
nir mediante «decreto -lei apenas a estrutura organizativa básica», remetendo -se «os demais aspectos 
organizativos» para portaria, o que permitirá uma melhor adaptação às condições económicas, sociais 
e políticas, sem perturbação das relações jurídicas da função pública».

No entanto, no mesmo se previa ainda quanto a competências e quanto ao que importa considerar 
que “cabe em geral à DGCI relativamente aos impostos que lhe incumbe administrar: a) Assegurar a 
respectiva liquidação e cobrança” (art. 2º n.º 1 alínea a)), vindo a constar do art. 5º as competências 
do órgão Director -Geral de Impostos, em termos de, através de um Subdirector -geral que o coadjuve, 
“poder ou não exercer ainda as competências previstas no art. 11º”, as quais são as relativas aos serviços 
periféricos, sejam eles as direcções de serviços, sejam as das repartições de finanças.

Ora, parece ser manifesta a competência do órgão e titular do mesmo que praticou o acto em 
causa.

É certo que para tal deveria o dito titular do órgão ter mencionado a delegação de competências 
existente, conforme previsto no art. 38º do C.P.A., subsidiariamente aplicável.

No entanto, é há muito entendimento jurisprudencial que a falta de cumprimento dessa formalidade 
se degrada em não essencial, constituindo mera irregularidade, irrelevante, no caso de estar assegurada 
a impugnação judicial, conforme ocorreu no presente caso  - assim, acórdão do Pleno do S.T.A. de 
15/11/01, no proc. 43061; no mesmo sentido, o parecer do Conselho Consultivo da P.G.R. de 17/8/90, 
publicado no DR II s., de 12/3/91.

Ora, a ser assim, quer parecer que é de julgar o recurso como procedente, sendo de revogar o 
decidido quanto à verificação do dito vício.

3. Mais é ainda de julgar a impugnação em conformidade com o anterior “parecer” emitido a 
fls. 179.»

1.6. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP e do ali proposto sob o n.º 3 e para se pronun-
ciarem, querendo, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 715º do CPC, nada disseram.

1.7. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O impugnante Luís Gil Marques Vieira, contribuinte n.º ………………… é um sujeito pas-

sivo de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, colectado no Serviço de Finanças de 
Lamego, na categoria B, actividade de construção de edifícios, CAE 045211 e actividade de viticultura, 
CAE 001132, tendo iniciado a actividade em 24 -10 -1989, enquadrando -se, para efeitos de IVA, no 
regime normal, com periodicidade trimestral, cfr. fls. 19, correspondente ao Relatório de Inspecção, 
do Processo Administrativo apenso que aqui se dá por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais 
elementos infra referidos;

B) A 11 de Abril de 2003, foi o Impugnante notificado, mediante Carta Aviso, de que “a muito 
curto prazo” os serviços de inspecção tributária se deslocariam à sede da Impugnante a fim de verificar 
o cumprimento das obrigações tributárias dos exercícios de 2000 e 2001, vide fls. 52 a 54 dos presentes 
autos;

C) Entre os dias 29 -04 e 01 -07, ambos de 2003, o Impugnante foi alvo de acção inspectiva pela 
Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Viseu, no cumprimento das 
Ordens de Serviço nºs. 32839, 38846 e 32938, todas do ano de 2003, dos dias 28 e 29 de Abril e 13 de 
Maio, comunicadas ao Impugnante nos dias 29 e 30 de Abril c 15 de Maio de 2003, a última das quais 
alargou a fiscalização ao ano de 1999, cfr. fls. 48 a 51 dos presentes autos correspondente ao doc. n.º 3 
junto com a petição inicial.

D) Finda a Inspecção e elaborado o projecto de relatório foi este notificado ao Impugnante, para 
exercer o direito de audição, por carta datada de 01 -07 -2003 e, posteriormente, em 15 -09 -2003 foi 
também notificado nos termos do artigo 77º da Lei Geral Tributária da fixação do lucro tributável – vide 
fls. 6, frente e verso, 10 e 11 do processo administrativo apenso aos presentes autos;

E) Mediante despacho do Director de Finanças de Viseu, datado de 23/07/2003, foi decidido 
manter -se o constante do relatório de inspecção, do qual, com interesse para a decisão da causa, consta 
o seguinte:

I  - 2. DESCRIÇÃO SUCINTA DAS CONCLUSÕES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
Na acção de inspecção ao sujeito passivo, luís Gil Marques Vieira, detectaram -se irregularidades:
I  - 2.1. ANO DE 1999
(…)
I  - 2.1.2. IVA
A) Correcções meramente aritméticas:
a.1.) Falta de liquidação de IVA, no montante de € 3.451,96 ou 692.056$;
a.2.) IVA deduzido indevidamente, no montante de € 3.758,55 ou 753.522$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 19º, n.º 2, 26º e 28º do CIVA, 

infracções puníveis nos termos dos artigos 23º, 29º do RJIFNA.
B) Correcções por métodos indirectos:
a.1.) IVA em falta, relativamente aos serviços prestados corrigidos, no montante de € 8.479.56 

ou 1.700.000$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, infracções 

puníveis nos termos do artigo 34º do RJIFNA.
I  - 2.2. ANO DE 2000
(…)
I  - 2.2.2. IVA
A) Correcções meramente aritméticas:
a.1.) Falta de liquidação de IVA, no montante de € 2.140,85 ou 429.202$;
a.2.) IVA liquidado e não entregue, no montante de € 3.947,72 ou 791.447$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, infracções 

puníveis nos termos dos artigos 24ºe 29º do RJIFNA.
B) Correcções por métodos indirectos:
a.1.) IVA em falta, relativamente aos serviços prestados corrigidos, no montante de € 13.219,42 

ou 2.650.256$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, infracções 

puníveis nos termos do artigo 34º do RJIFNA.
I  - 2.3. ANO DE 2001
(…)
I  - 2.3.2. IVA
A) Correcções meramente aritméticas:
a.1.) Falta de liquidação de IVA, no montante de € 2.593,89 ou 520.028$;
a.2.) IVA deduzido indevidamente, no montante de € 13.864,82 ou 2.779.646$;
a.3.) IVA liquidado e não entregue, no montante de € 422,28 ou 84.660$.
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As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 19, n.º 2, 26º e 28º do CIVA, 
infracções puníveis nos termos dos artigos 23ºe 29º do RJIFNA, 103º e 114º do RGIT.

B) Correcções por métodos indirectos:
a.1.) IVA em falta, relativamente aos serviços prestados corrigidos, no montante de € 13.667,32 

ou 2.740.051$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, infracções 

puníveis nos termos dos artigos 34º do RJIFNA e 119º do RGIT.
l  - 2.4. ANO DE 2002
(…)
I  - 2.4.2. IVA
A) Correcções meramente aritméticas:
a.1.) Falta de liquidação de IVA, no montante de € 2.093,83 ou 419.775$.
As faltas indicadas constituem infracções ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, infracções 

puníveis nos termos do artigo 114º do RGIT.
Das correcções referidas, fundamentadas nos capítulos seguintes e sintetizadas no mapa de pro-

jecto de conclusões do Relatório que integra este capítulo, resulta o seguinte rendimento colectável 
para I.R.S.: 

Rendimento colectável Ano de 1999 Ano de 2000 Ano de 2001 Ano de 2002

Resultante da Declaração. . . . . . . . . . . . € 6.107,19 € 4.038,02 € 0,00 € 0,00
Acréscimo líquido correcções:

Prejuízo fi scal declarado . . . . . . . . . . . € 17.924,84
À Categoria D do S. P. A: a) . . . . . . . . € 15.245,47 € 18.323,88 € 37.472,65 € 56.297,48
À Categoria C do S. P. A: b) . . . . . . . . € 9.133.05 € 49.472,19 € 79.342,41 € 0,00
Perdas reportar não consideradas  . . . . € 325,98
Rendimento Colectável Corrigido  . . . € 30.485,71 € 71.834,09 € 98.890,22 € 56.623,46

 a) Categoria D em 1999 e 2000 (40% rendimento da actividade), categoria B em 2001 (60% do 
rendimento actividade) e 2002 (70% rendimento da actividade).

b) Categoria C em 1999 e 2000, categoria B em 2001 e 2002.
II – OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACÇÃO INSPECTIVA
II  - 1. CREDENCIAL E PERÍODO EM QUE DECORREU A ACÇÃO
(…)
II  - 2. MOTIVO, ÂMBITO E INCIDÊNCIA TEMPORAL
A acção inspectiva ao sujeito passivo, foi originada pela situação que decorre do PNAIT 321.41 

 - Modelo 2/3  - Categoria B  - Diversos (Despacho DF).
(…)
Após análise interna da declaração modelo 3 de IRS do ano de 2002, entretanto entregue pelo 

contribuinte, verificámos que o sujeito passivo não declarou os rendimentos agrícolas obtidos, nome-
adamente os subsídios recebidos do IFADAP e INGA e a venda de uvas.

Em face das irregularidades apontadas, constam do presente projecto de relatório, as correcções 
propostas para este exercício e para este sector de actividade.

II  - 3. OUTRAS SITUAÇÕES
II  - 3.1. ENQUADRAMENTO FISCAL
(…)
No exercício de 2000, declarou serviços prestados no montante de € 107.224,00, pelo que por 

imposição legal, passou para o regime de contabilidade organizada, enquadramento a vigorar desde 
01/01/2001.

II  - 3.2. COMPORTAMENTO FISCAL
O sujeito passivo cumpre as suas obrigações declarativas, quer em sede de IVA, quer em sede 

de IRS.
Analisado o sistema informático tributário, não verificámos a existência de dívidas fiscais.
II  - 3.3. OUTRAS INFORMAÇÕES
(…)
Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria colectável
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III  - 1. ACTIVIDADE DE VITICULTURA
Apesar de estar colectado para a actividade agrícola de viticultura, o sujeito passivo nunca declarou 

qualquer rendimento nesta actividade. No decorrer da inspecção, constatámos a existência de proveitos 
omitidos de elevados montantes.

(…)
III  - 1.2. IVA
III  - 1.2.1. VENDAS OMITIDAS
De acordo com o referido no ponto III  - 1.1.2. do relatório, constatou -se uma omissão de vendas, 

e consequentemente o respectivo IVA que não foi entregue nos Cofres do Estado: 

Ano Firma adquirente Valor IVA em falta

1999 Soc. Agrícola Qta. Romarigo, L.da . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 35.120,90 € 1.756,05

2000 Soc. Agrícola Qta. Romarigo, L.da . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42.816,91 € 2.140,85

2001 Castelinho Vinhos, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 27.433,88
€ 24.443,96

€ 1.371,69
€ 1.222,20

€ 51.877.84 € 2.593,89

2002 Castelinho Vinhos, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20.000,00
€ 21.876.68
€ 41.876,68

€ 1.000,00
€ 1.093,83
€ 2.093,83

 Nota: Infringindo o disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, punível nos termos do artigo 29º 
RJIFNA e 114º do RGIT.

O IVA em falta será corrigido no último trimestre de cada ano.
(…)
III  - 2.2.1VA
III  - 2.2.1. DECLARAÇÕES PERIÓDICAS DE IVA VERSUS DOCUMENTOS CONTABILI-

ZADOS  - IVA DEDUZIDO
Ao confrontarmos o IVA deduzido nas declarações periódicas de IVA, com o IVA deduzido de 

acordo com os custos contabilizados, verificámos divergências.
Constatámos que o contribuinte deduziu IVA sem ter qualquer documento de suporte, infringindo 

o disposto no artigo 19º, n.º 2 do CIVA.
Com esta conduta, o sujeito passivo diminuiu a receita tributária que deveria ter sido entregue 

nos Cofres do Estado, o que constitui uma infracção punível pelo disposto nos artigos 23º do RJIFNA 
e 103º do RGIT.

III  - 2.2.1.1. ANO DE 1999 

Descrição Declaração
periódica IVA

Documentos
da contabilidade

IVA deduzido 
indevidamente

IVA deduzido 4.º trimestre 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.557$ 1.001.975$ 753.582$
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.557$ 1.001.975$ 753.582$

€ 3.758,85

 Uma infracção ao disposto no artigo 19º, n.º 2 do CIVA, punível nos termos do disposto no 
artigo 23º do RJIFNA.

III  - 2.2.1.2. ANO DE 2001 

Descrição Declaração
periódica IVA

Documentos
da contabilidade

IVA deduzido 
indevidamente

IVA deduzido 1.º trimestre 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.476.778$ 476.778$ 1.000.000$
IVA deduzido 2.º trimestre 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.359.294$ 579.648$ 1.779.646$

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.836.072$ 1.056.426$ 2.779.646$
€ 13.864,82



2063

 Uma infracção ao disposto no artigo 19º, n.º 2 do CIVA, punível nos termos do disposto nos 
artigos 23º do RJIFNA e 103º do RGIT.

III  - 2.2.2. DECLARAÇÕES PERIÓDICAS DE IVA VERSUS DOCUMENTOS CONTABILI-
ZADOS  - IVA LIQUIDADO

Ao confrontarmos o IVA liquidado nas declarações periódicas de IVA, com o IVA liquidado de 
acordo com os serviços prestados contabilizados, verificámos divergências.

III  - 2.2.2.1 ANO DE 2000 

Descrição Declaração
periódica

Documentos
da contabilidade IVA em falta

IVA liquidado 2º trimestre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.786$ 1.351.282$ a) 471.496$
IVA liquidado 4º trimestre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777.496$ 879.496$ 102.000$

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.402.282$ 2.230.778$ 573.496$
€ 2.860,59

 Nota: a) No 4º trimestre de 2001 foi liquidado IVA referente ao 2º trimestre de 2000, no valor de 
255.000$, encontrando -se ainda em falta, o montante de 471.496$ ou € 2.351,81.

A diferença existente no 2º trimestre de 2000, corresponde d factura n.º 178 de 31/05/00, processada 
ao cliente Amélia Taveira & Filhos, Lda., no valor de 4.273.504$ + 726.496$ (IVA) = 5.000.000$.

Através do recibo n.º 163 de 31/05/00, foi liquidada a respectiva factura.
No 4º trimestre de 2001 foi declarada o IVA liquidado referente a 30% da factura em análise, ou 

seja 255.000$, encontrando -se o restante em falta.
A diferença existente no 4º trimestre de 2000, corresponde à factura n.º 182 de 10/00/00, processada 

ao cliente António Castro Sousa Girão, no valor de 600.000$ + 102.003$ (IVA) = 702.000$.
Através do recibo n.º 168 de 10/12/00, foi liquidada a respectiva factura.
O IVA liquidado e não entregue nos Cofres do Estado, constitui uma infracção ao disposto nos 

artigos 26º e 28º do CIVA, punível nos termos do artigo 24º do RJIFNA.
III  - 2.2.3. RECIBO PROCESSADO  - FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE IVA
O sujeito passivo processou o recibo n.º 156 de 27/12/99, no valor de 2.000.000$ (anexo n.º 4), 

ao cliente Carlos Bastos. Na contabilidade não existe qualquer factura processada a esse cliente, pelo 
que o respectivo serviço prestado terá sido omitido.

Apurando -se IVA em falta, no montante de: 

Descrição Correcção
aos proveitos IVA em falta

Serviços prestados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000$ 340.000$
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000$ 340.000$

€ 1.695,91

 O IVA em falta, constitui uma infracção ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, punível nos 
termos do artigo 29º do RJIFNA.

III  - 2.2.4. FACTURAS NÃO CONTABILIZADAS  - IVA LIQUIDADO E NÃO ENTREGUE
III  - 2.2.4.1. ANO DE 2000
O sujeito passivo processou a factura n.º 168 de 26/10/00, no valor de 1.282.051$ + 217.949$ 

(IVA), ao cliente António Castro Sousa Girão. No entanto esta factura não está registada na contabilidade. 

Descrição Correcção
aos proveitos IVA em falta

Serviços prestados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.282.051$ 217.949$
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.282.051$ 217.949$

€ 1.087,13

 O IVA em falta, constitui uma infracção ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, punível nos 
termos do artigo 29º do RJIFNA.
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III  - 2.2.4.2. ANO DE 2001
O sujeito passivo processou a factura n.º 189 de 10/08/01, no valor de 498.000$ + 84.660$ (IVA), 

à Câmara Municipal de Lamego. No entanto esta factura não está registada na contabilidade. 

Descrição Correcção
aos proveitos IVA em falta

Serviços prestados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498.000$ 84.660$
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498.000$ 84.660$

€ 422,82

 O IVA em falta, constitui uma infracção ao disposto nos artigos 26º e 28º do CIVA, punível nos 
termos do artigo 114º do RGIT.

IV – MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 
INDIRECTOS

IV  - 1. ACTIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
IV - 1.1. RESULTADO FISCAL NEGATIVO
Tendo em contas as correcções propostas no ponto III  - 2.1.4. do relatório, relativamente ao sector 

da construção de edifícios, o sujeito passivo apresentaria sempre resultados negativos. 

Descrição 1999 2000 2001

Resultado fiscal declarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.005.861$ 580.621$ – 3.593.608$
Correcções, ponto III  - 2.1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 8.168.987$ – 6.953.510$ – 1.002.000$
Resultado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 7.163.126$ – 6.372.889$ – 4.595.608$

 O que, para além de não ser verosímil, demonstra por parte do sujeito passivo um comportamento 
de manipulação de resultados.

(…)
IV  - 8. RESUMO DAS IRREGULARIDADES
Pela análise efectuada conclui -se que a escrita não merece credibilidade, não traduz a verdadeira 

situação patrimonial do contribuinte nem os resultados efectivamente obtidos em 1999, 2000 e 2001, 
nomeadamente pelas insuficiências e irregularidades atrás descritas, que em síntese são:

a) omissões de subsídios;
b) omissões de vendas;
c) omissões de custos;
d) omissão de serviços prestados;
e) sub -facturação;
f) IVA deduzido indevidamente;
g) IVA liquidado e não entregue;
h) Falta de liquidação de IVA.
A insuficiência de elementos e as irregularidades acima descritas e constatadas na escrita do sujeito 

passivo, impossibilitam a quantificação directa e exacta da matéria tributável, nos termos da alínea a), 
do artigo 88º da LGT, pelo que se propõe que a mesma se faça com aplicação dos métodos indirectos 
(alínea b), do artigo 87º da LGT).

Nota: Em 2002 apenas serão feitas correcções técnicas.
V – CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 

INDIRECTOS
V  - 1. CRITÉRIOS
Para determinar o valor dos serviços prestados omitidos, propõe -se que se considere o seguinte:
a) As obras apuradas no ponto IV  - 5. do relatório, em que o valor da empreitada é superior ao 

valor facturado a esses clientes, o que indicia sub -facturação; 

Licença Data Cliente Valor
da empreitada Valor facturado Omissão

33 26 -01 -99 Celeste Maria D. F. . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000$ 0$ 4.500.000$
205 02 -06 -99 Francisco Pereira Polónio  . . . . . . . . . . 5.500.000$ 0$ 5.500.000$
280 10 -08 -99 José Manuel Fernandes Morais  . . . . . . 5.500.000$ 3.846.154$ 1.653.846$
306 26 -08 -99 José Joaquim Rodrigues F.. . . . . . . . . . 6.500.000$ 0$ 6.500.000$
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Licença Data Cliente Valor
da empreitada Valor facturado Omissão

376 18 -10 -99 Saúl Teixeira Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000$ 2.564.103$ 2.435.897$
402 09 -11 -99 João Manuel Nunes Xavier  . . . . . . . . . 5.000,000$ 0$ 5.000.000$
384 20 -11 -00 António Castro Sousa Girão  . . . . . . . . 6.000,000$ 2.382.051$ 3.617.949$
457 13 -12 -00 José Maria Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000$ 0$ 1.500.000$
434 21 -12 -00 Eduardo Conceição T. Morais  . . . . . . . 5.500.000$ 0$ 5.500.000$
209 25 -06 -01 Luís Teixeira Vieira  . . . . . . . . . . . . . . . 5.500.000$ 0$ 5.500.000$

 b) As obras com licenças até 30 de Junho de cada ano, consideram -se concluídas no respectivo 
ano, sendo a omissão corrigida nesse exercício;

c) As obras com licenças após 30 de Junho, consideram -se concluídas no ano seguinte, sendo a 
omissão corrigida nesse exercício.

Dado que o sujeito passivo não declara obras em curso.
(…)
V  - 1.2. IVA
As correcções efectuadas ao volume de negócios foram obtidas com recurso a estimativas, nos 

termos do artigo 82º do CIVA. 

Descrição Ano de 1999 Ano de 2000 Ano de 2001

V. Negócios omitido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000$ 15.589.743$ 16.117.948$
IVA em falta — taxa 17%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000$

€ 8.479,56
2.650.256$
€ 13.219,42

2.740.051$
€ 13.667,32

 O imposto em falta será repartido igualmente por todos os períodos de imposto.
VI – REGULARIZAÇÕES EFECTUADAS PELO SUJEITO PASSIVO NO DECURSO DA 

ACÇÃO INSPECTIVA
Não aplicável no caso em apreciação.
VII – INFRACÇÕES VERIFICADAS 

Ponto
do relatório Descrição Disposição infringida Penalidade Aplicável

III  - 1.1.1.
III  - 1.1.2.

III  - 2.1.3.1.
III  - 2.1.3.2.
III  - 2.1.4.1.
III  - 2.1.4.2.
III  - 2.1.4.3.

Omissão de proveitos Art. 20º do CIRC, por re-
missão do art. 32º do 
CIRS (antigo 31º).

Art. 34º do RJIFNA e 
art. 119ºdo RGIT.

III  - 1.2.1.
III  - 2.2.3.

Falta de liquidação de IVA. Arts. 26º e 28º do CIVA Art. 29º do RJIFNA e 
art. 114ºdo RGIT.

III  - 2.1.2. Custos não aceites Art. 33º, n.º 8 do ClRS Art. 119º do RGIT
III  - 2.1.1.1.
III  - 2.1.1.2.

Omissão de custos Art. 23º do CIRC, por re-
missão do art. 32º do 
CIRS (antigo 31º).

Art. 34º do RJIFNA

III  - 2.2.1.1.
III  - 2.2.1.2.

IVA deduzido indevida-
mente.

Art. 19º, n.º 2 do CIVA Art. 23º do RJIFNA e 
art. 103º do RGIT.

III  - 2.2.2.1.
III  - 2.2.4.1.
III  - 2.2.4.2

IVA liquidado e não entre-
gue.

Arts. 26º e 28º do CIVA Arts. 24º e 29º do RJIFNA, 
e 114º do RGIT.

V  - 1. Omissões e inexactidões Art. 22º do CIRS Arts. 34º do RJIFNA e 119º 
do RGIT.

V – 1. Correcções volume negó-
cios.

Arts. 26º e 28º do CIVA Arts. 34º do RJIFNA e 119º 
do RGIT.

 cfr. fls. 14 a 38 do processo administrativo apenso aos presentes autos.
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F) O Impugnante através de requerimento datado de 26/09/2003 e recebido a 29/09/2003, diri-
gido ao Exmo. Sr. Chefe da Repartição de Finanças de Lamego requereu se mandasse “passar certidão 
completa de todas as peças do processo incluindo os documentos (desde as ordens de Serviço que 
ordenaram a acção de inspecção tributária), bem como as notificações efectuadas”, tendo a referida 
certidão sido passada em 22/12/2003, vide fls. 46 a 125 dos presentes autos, correspondentes a docs. 
nºs. 13 e 14, juntos com a petição inicial;

G) Na sequência da acção inspectiva, foram emitidas, entre outras, as seguintes liquidações adi-
cionais e respectivos juros compensatórios:

 - Liquidação adicional n.º 03243633 do ano de 1999, cujo montante ascende a Euros 7.210,81;
 - Liquidação n.º 03243632 de juros compensatórios do 4º trimestre do ano de 1999, cujo montante 

ascende a € 1.682,79;
 - Liquidação adicional n.º 03243636 do ano de 2000, cujo montante ascende a Euros 6.088,57;
 - Liquidação n.º 03243634 de juros compensatórios do 2º trimestre do ano de 2000, cujo montante 

ascende a € 466,30;
 - Liquidação n.º 03243635 de juros compensatórios do 4º trimestre do ano de 2000, cujo montante 

ascende a € 609.76;
 - Liquidação adicional n.º 03243641 do ano de 2001, cujo montante ascende a Euros 16.880,99;
 - Liquidação n.º 03243637 de juros compensatórios do 2º trimestre do ano de 2001, cujo montante 

ascende a € 728,79;
 - Liquidação n.º 03243638 de juros compensatórios do 4º trimestre do ano de 2001, cujo montante 

ascende a € 1.138,67;
 - Liquidação n.º 03243639 de juros compensatórios do 2º trimestre do ano de 2001, cujo montante 

ascende a € 46.80;
 - Liquidação n.º 03243640 de juros compensatórios do 4º trimestre do ano de 2001, cujo montante 

ascende a € 241.69;
 - Liquidação adicional n.º 03254766 do ano de 2002, cujo montante ascende a Euros 2.093,83;
 - Liquidação n.º 03254765 de juros compensatórios do 2º trimestre do ano de 2002, cujo montante 

ascende a € 47,73, cfr. fls. 34 a 45 dos presentes autos;
H) As notificações dos documentos de cobrança das liquidações impugnadas nestes autos estão 

datadas de 29/07/2003, à excepção das duas últimas datadas de 25/08/2003, vide idem anterior;
I) Em 9 de Janeiro de 2004, a Câmara Municipal de Lamego, na pessoa do Director do Departa-

mento Administrativo, com competências delegadas, emitiu um declaração, cujo conteúdo e teor se dá 
por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais e da qual consta o seguinte:

“Declara -se para os devidos efeitos e fins convenientes que o prestador de serviços Luís Gil Marques 
Vieira, no ano de 2001 prestou um único serviço a este Município sendo facturado através da factura 
(FAC) n.º 190 de 21/09/2001 e a mesma foi liquidada e paga em 28/06/2002, através da Autorização 
de Pagamento de Facturas (APF) n.º 1033/02.

Mais se declara que a factura n.º 189, de 10/08/2001, a que o requerente se refere nunca deu 
entrada nestes serviços de contabilidade.

Junto se anexa Extractos de Movimentos Terceiros do Prestador de Serviços”. cfr. fls. 142 dos 
presentes autos.

J) O Impugnante não exerceu direito de audiência prévia, nem reclamou nos termos do artigo 91º 
da Lei Geral Tributária, vide PA e documentos juntos com a petição inicial.

3.1. Estão em causa na presente impugnação as liquidações de IVA e respectivos juros compen-
satórios, dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, nos montantes, respectivamente, de 8.893,60 Euros, 
7.164,63 Eurso e 19.036,94 Euros e 2.141,56 Euros às quais o impugnante imputara várias ilegalidades 
decorrentes de vício de forma e de violação de lei, substanciadas em:

• Violação do art. 15º do Regime Complementar de Procedimento da Inspecção Tributária, no que 
se refere à extensão do procedimento aos anos de 1999 e 2002;

• As correcções ao ano de 2002, ao contrário do referido no relatório de inspecção, não foram 
efectuadas por uma inspecção interna, mas sim por todo o procedimento externo de inspecção;

• O IVA liquidado nas uvas pela AT é ilegal, porque viola o disposto no n.º 36 do art. 9º do CIVA, 
uma vez que a actividade agrícola/viticultura é isenta e o sujeito passivo nunca renunciou à isenção;

• Não houve omissão de contabilização do especificado recibo n.º 156, de 27/12/1999, nem da 
factura n.º 168 no ano de 2000 nem da factura n.º 189.

• Existe erro de fundamento na liquidação adicional de IVA/2001 e não existe prova de que as 
declarações de IVA não coincidem com os documentos contabilísticos;

• O chefe da Repartição de Finanças do concelho de Lamego  - única entidade com competência 
para as liquidações adicionais de IVA nos termos do n.º l do art. 82º do CIVA  - não praticou o necessá-
rio acto administrativo de rectificação das declarações periódicas apresentadas pelo reclamante, pelo 
que se se entender que o acto administrativo de rectificação das declarações foi praticado por qualquer 
outra entidade da AT, o mesmo estaria ferido do vício de incompetência;
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• E em qualquer das hipóteses, sempre se teria verificado a preterição da formalidade essencial 
de fundamentar o acto administrativo de correcção, já que nem o chefe da Repartição de Finanças nem 
o Director de Serviços de Cobrança do IVA tiveram acesso à fundamentação constante do relatório da 
inspecção tributária, única invocada nas notas de apuramento do imposto.

• A título subsidiário, referir -se -á que o acto administrativo de correcção, mesmo que tivesse sido 
praticado, careceria de eficácia, dado que não foi notificado à impugnante e as próprias notificações 
dos actos tributários sempre careceriam também de eficácia, já que os seus fundamentos, que indiscu-
tivelmente os integram, só parcialmente foram notificados à impugnante.

• A administração fiscal, ao proceder como procedeu, deixou de respeitar os grandes princípios 
que enformam o sistema fiscal e incorreu em abuso do direito, o que configura o vício de desvio do 
poder.

3.2. A sentença recorrida, começando por apreciar a excepção suscitada pela Fazenda Pública 
relativa à falta do pressuposto (prévia apresentação do pedido de revisão) para a impugnação judicial 
das liquidações operadas com recurso a métodos indirectos e da quantificação assim operada, veio a 
concluir pela não obrigatoriedade, no caso presente, da prévia dedução desse pedido de revisão da 
matéria tributável (art. 86º da LGT conjugado com o art. 117º do CPPT) dado que o impugnante deduz 
a impugnação judicial invocando fundamentos que não são exclusivamente os que se reportam ao erro 
nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos (pelo que a reclamação para a comissão de revisão 
não é condição da impugnação judicial).

E, em seguida, a sentença, apreciando as demais ilegalidades invocadas pelo impugnante, concluiu 
pela improcedência dos fundamentos atinentes quer à violação do art. 15º do RCPIT, quer à ilegalidade 
das correcções relativas ao exercício de 2002, por alegadamente decorrerem de procedimento externo 
de inspecção e não de uma inspecção interna, quer quanto às omissões de contabilização de recibo e 
facturas, julgando, ainda, verificada a inutilidade superveniente da lide na parte em que as liquidações 
decorreram de alegada violação do disposto no n.º 36 do art. 9º do CIVA (actividade isenta e renúncia 
à isenção), pois que, nessa mesma parte, as liquidações foram anuladas pela AT.

Mas, apreciando, em seguida o fundamento atinente à invocada incompetência da Direcção de 
Serviços do IVA para proceder a rectificações das liquidações em questão, a sentença veio a julgar a 
impugnação procedente, dando, consequentemente, por prejudicada a apreciação dos restantes funda-
mentos que ainda não haviam sido apreciados.

Para tanto, a sentença apela à jurisprudência constante do ac. do TCAN, de 22/1/2010, rec. 
n.º 00018/02 (1) e do TCAS, de 27/9/2011, rec. n.º 04481/11, para concluir que, nos termos do 
n.º 1 do art. 82º do CIVA, a competência para as rectificações das declarações de IVA era atribuída 
aos Chefes das Repartições de Finanças e, no âmbito da hierarquia externa da AF, tal competência 
é própria, pelo que, no caso vertente, tendo as liquidações sido emitidas pelo Subdirector -Geral, 
não se fazendo qualquer menção à existência de delegação de competências, ocorre a ilegalidade 
apontada.

3.3. Do assim decidido discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, que a com-
petência para rectificar as declarações periódicas de IVA, nos termos do n.º 1 do art. 82º do CIVA (que 
deram origem às liquidações adicionais) não cabe apenas e só ao chefe da repartição de Finanças (do 
concelho de Lamego, no caso dos autos) mas cabe, igualmente, à Direcção de Serviços do IVA.

É que, conjugando o disposto nos arts. 82º e 87º do CIVA (na redacção à data e que correspondem, 
actualmente, aos arts. 87º e 92º, respectivamente), deste último se extrai, de forma directa, que para 
os casos previstos no art. 82º, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, caso disponha de todos os 
elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procede à notificação 
dos sujeitos passivos, comunicando o facto à repartição de finanças competente.

Ora, não resultando desta mesma norma (art. 87º) que ela se refere apenas à competência para 
as notificações (porquanto, se assim fosse, não teria sentido dizer -se; “Nos casos previstos no art. 82º, 
a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha de todos os elementos necessários ao 
apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procederá à notificação dos sujeitos passivos... 
comunicando o facto à repartição de finanças competente...”), tem de concluir -se que a Direcção de 
Serviços de Cobrança do IVA, nas situações que cabem no art. 82º (como sucede no caso dos autos), tem 
competência para proceder à notificação dos sujeitos passivos mas apenas quando disponha de todos 
os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios; isto é, para além do 
chefe da repartição de finanças ser competente para a prática do acto de rectificação das declarações 
de IVA apresentadas pelo impugnante, também possui essa competência a Direcção de Serviços de 
Cobrança do IVA, verificados os condicionalismos elencados no art. 87º do CIVA: dispor de todos os 
elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, como sucede no caso 
vertente.

Saber se, no caso, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA é competente para proceder às 
correcções questionadas e à consequente liquidação delas resultante é, portanto, a questão a decidir no 
presente recurso.
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Vejamos.
4.1. Com referência à data dos factos (1999 a 2002), o art. 82º do CIVA dispunha o seguinte:

Artigo 82º

Rectificação das declarações

«1  - O chefe da repartição de finanças competente procederá à rectificação das declarações dos 
sujeitos passivos, quando fundamentadamente considere que nelas figura um imposto inferior ou uma 
dedução superior aos devidos, liquidando -se adicionalmente a diferença.

2  - As inexactidões ou omissões praticadas nas declarações poderão resultar directamente do 
seu conteúdo, do confronto com declarações de substituição apresentadas para o mesmo período ou 
respeitantes a períodos de imposto anteriores, ou ainda com outros elementos de que se disponha, de-
signadamente os relativos a IRS, IRC ou informações recebidas no âmbito da cooperação administrativa 
comunitária e da assistência mútua.» (Este n.º 2 resulta da redacção introduzida pelo DL n.º 323/1998, 
de 30/10).

3  - As inexactidões ou omissões poderão igualmente ser constatadas em visita de fiscalização 
efectuada nas instalações do sujeito passivo, através de exame dos seus elementos de escrita, bem como 
da verificação das existências físicas do estabelecimento.

4  - …
5  - …
6  - …»

4.2. Entretanto, com o DL n.º 472/1999, de 8/11 (cfr. também Declaração de Rectifica-
ção n.º 4 -C/2000, de 1/1) foi introduzida nova redacção ao n.º 1 deste art. 82º, nos termos 
seguintes:

«1  - Sem prejuízo do disposto no artigo 84º, o chefe de repartição de finanças procederá à 
rectificação das declarações dos sujeitos passivos quando fundamentalmente considere que nelas 
figura um imposto inferior ou uma dedução superior aos devidos, liquidando -se adicionalmente a 
diferença.»

4.3. Por sua vez, o art. 87º do mesmo CIVA dispunha (redacção introduzida pelo DL n.º 323/1998, 
de 30/10:

Artigo 87º

Notificação do processo de cobrança

«Nos casos previstos no artigo 82º, a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha 
de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procederá 
à notificação dos sujeitos passivos, por carta registada, com aviso de recepção, comunicando o facto à 
repartição de finanças competente, que dará continuidade ao processo de cobrança.»

4.4. Após a renumeração decorrente do art. 6º do DL n.º 102/2008, de 20/6, estes arts. 82º e 87º 
correspondem actualmente aos arts. 87º e 92º, respectivamente.

4.5. Como se disse, a sentença considerou, que a competência para proceder às correcções sindi-
cadas e às consequentes liquidações cabe exclusivamente ao chefe de repartição de finanças.

Não é, todavia, de corroborar esta conclusão.
Com efeito, do preceituado no art. 87º do CIVA não resulta que tal normativo se refira apenas 

à competência da Direcção de Serviços de Cobrança do IVA para efectuar as notificações (como 
sustenta a recorrente, se assim fosse, não teria sentido a referência «Nos casos previstos no art. 82º, 
a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando disponha de todos os elementos necessários ao 
apuramento do imposto ou dos juros compensatórios, procederá à notificação dos sujeitos passivos 
(...) comunicando o facto à repartição de finanças competente...»). Prevê -se, ali, portanto, também 
a competência dessa Direcção de Serviços, para, nos casos previstos no art. 82º, efectuar o apura-
mento do imposto e dos juros compensatórios, quando disponha de todos os elementos necessários 
para tanto.

Aliás, a alteração que já anteriormente havia sido introduzida neste art. 87º do CIVA pelo DL 
n.º 122/88, de 20/4 [alteração que consistiu no aditamento do então n.º 3 correspondente ao actual corpo 
do artigo) segundo o qual «Quando, nos casos previstos no artigo 82º e no presente artigo, o Serviço 
de Administração do IVA disponha de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto, pro-
cederá à notificação dos sujeitos passivos por carta registada com aviso de recepção, comunicando o 
facto ao chefe da repartição de finanças competente, que efectivará as restantes operações preliminares 
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da cobrança»], fora operada ao abrigo da autorização constante do art. 34º da Lei n.º 2/88, de 26/1 (OE 
para 1988), cujas als. m) e n) deste art. 34º, se determinou que ficava o Governo autorizado a:

«m) Atribuir aos chefes de repartição de finanças competência para a liquidação do IVA, em 
face de informações dos serviços de fiscalização, nos casos de falta de apresentação das declarações 
previstas no CIVA;

n) Alterar os artigos 82º, 83º e 87º do CIVA, no sentido de o imposto liquidado nos termos daque-
las disposições legais, sempre que para isso sejam conhecidos os elementos respectivos, ser apurado 
também pelo Serviço de Administração do IVA, que procederá à notificação dos sujeitos passivos, por 
carta registada com aviso de recepção, sendo as restantes operações preliminares da cobrança poste-
riormente efectivadas pelo chefe da repartição de finanças» (sublinhado nosso).

E no sentido de que a competência atribuída no art. 82º do CIVA ao chefe da Repartição de 
Finanças não é uma competência própria e exclusiva, parece ter -se, igualmente, pronunciado o ac. 
deste STA, de 30/4/2003, rec. n.º 01640/02, onde se afirma que «O feixe de poderes em que a com-
petência consiste resulta da lei, que no caso a atribui ao Serviço de Administração do IVA (ou de 
Cobrança, a partir da vigência do DL 100/95, de 19.5), na situação descrita no art. 87º/3 do CIVA, 
sem prejuízo da competência que assiste ao chefe de repartição de finanças nos termos do art. 82º do 
citado diploma.

Daí, que no caso nenhuma incompetência tenha ferido a actuação do Director daqueles serviços, 
ao proceder ao apuramento do imposto e notificação respectiva ao sujeito passivo.»

Neste contexto e sabido que a competência pode, (2) quanto ao modo de atribuição, ser classificada 
como competência própria ou competência delegada e, quanto à respectiva inserção nas relações inter-
-orgânicas, como competência comum (a competência do superior hierárquico engloba a dos subor-
dinados) ou como competência exclusiva (a competência do subordinado não se inclui na do superior 
hierárquico), é de concluir que a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, nas situações que cabem 
no art. 82º (como sucede no caso dos autos), tem competência para proceder à notificação dos sujeitos 
passivos mas apenas quando disponha de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto 
ou dos juros compensatórios; isto é, para além do chefe da repartição de finanças ser competente para 
a prática do acto de rectificação das declarações de IVA apresentadas pelo impugnante, também pos-
sui essa competência a Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, verificados os condicionalismos 
elencados no art. 87º do CIVA: dispor de todos os elementos necessários ao apuramento do imposto ou 
dos juros compensatórios, como sucede no caso vertente (e note -se que nas notificações expressamente 
se menciona, além do mais, que «NÃO HOUVE RECURSO A PRESUNÇÕES OU ESTIMATIVAS» 
 - cfr. fls. 34 a 45)

Ou seja, não se verifica o falado vício de incompetência pelo facto de as liquidações adicionais 
terem sido operadas pela Direcção de Serviços de Cobrança do IVA.

Acresce, como salienta o MP, que a estrutura orgânica da DGCI que constava do DL n.º 408/93, de 
14/12, e que tinha sido alterada pelo DL n.º 42/97, de 7/2, veio a ser reestruturada pelo DL n.º 366/99, 
de 18/9, em cujo preâmbulo se salienta que a reestruturação «rompendo com a dominância exclusiva 
do critério de organização por impostos», consistiu em definir mediante «decreto -lei apenas a estrutura 
organizativa básica», remetendo -se «os demais aspectos organizativos» para portaria, o que permitirá 
uma melhor adaptação às condições económicas, sociais e políticas, sem perturbação das relações 
jurídicas da função pública», prevendo -se nesse diploma, no que que respeita a competências, que 
«cabe em geral à DGCI relativamente aos impostos que lhe incumbe administrar: a) Assegurar a 
respectiva liquidação e cobrança» (cfr. a alínea a) do n.º 1 do seu art. 2º), vindo a constar do art. 5º as 
competências do órgão Director -Geral de Impostos, em termos de, através de um Subdirector -geral 
que o coadjuve, «poder ou não exercer ainda as competências previstas no art. 11º», as quais são as 
relativas aos serviços periféricos, sejam eles as direcções de serviços, sejam as das repartições de 
finanças.

4.6. E quanto à questão da falta de menção de delegação de competências por parte do subdirector-
-geral (cfr. a Conclusão B do recurso) art. 38º do CPA, subsidiariamente aplicável), a falta de cum-
primento dessa formalidade [note -se que estamos perante notificações efectuadas em 2003, antes 
da vigência do CPTA (3)] sempre se degradaria em formalidade não essencial, constituindo mera 
irregularidade, irrelevante, no caso de estar assegurada a impugnação judicial, conforme ocorreu no 
presente caso. (4)

A sentença recorrida incorreu, pois, no erro de julgamento que a recorrente Fazenda Pública lhe 
imputa, por errada aplicação da lei, nomeadamente do disposto nos arts. 82º, nºs. 1 e 3 e 87º, ambos 
do CIVA, na redacção ao tempo (actuais arts. 87º e 92º, respectivamente), não podendo, portanto, 
manter -se.

5. Impõe -se, então, conhecer, em substituição (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC) das 
questões cujo conhecimento a sentença recorrida julgou prejudicado, quais sejam as de saber se ocor-
rem as invocadas (i) preterição da formalidade essencial de fundamentar o acto administrativo de 
correcção, (ii) a ineficácia do acto de correcção, por não ter sido notificado ao impugnante ou por os 
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respectivos fundamentos terem sido apenas parcialmente notificados e (iii) por a AT ter desrespeitado 
os princípios que enformam o sistema fiscal e ter incorrido em abuso do direito, que configura o vício 
de desvio do poder.

5.1. Refira -se que, como supra se disse, tendo as partes sido notificadas do teor do Parecer do 
MP e do ali proposto sob o n.º 3 e para se pronunciarem, querendo, nos termos do disposto no n.º 3 do 
art. 715º do CPC, nada disseram.

Vejamos, pois.
5.2. Quanto ao vício de forma por falta de fundamentação do acto de correcção, basta atentar no 

teor da alínea E) do Probatório para se concluir pela sem razão do impugnante/recorrido.
Na verdade, o dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento do 

destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo acto e permitindo -lhe 
conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram a sua prática. Mas apesar de a fundamenta-
ção dever ser contextual e integrada no próprio acto, pode ser feita de forma remissiva (por adesão ou 
remissão para anterior parecer, informação ou proposta) e estes constituirão parte integrante do respectivo 
acto administrativo: este acto integra, então, nele próprio, o parecer, informação ou proposta para os 
quais se remete e estes terão, assim, em termos de legalidade, que satisfazer os mesmos requisitos da 
fundamentação autónoma (cfr. o disposto no art. 77º da LGT).

Ora, conforme decorre do segmento inicial (Ponto I–2.1 a I–2.4) da mencionada alínea E) do 
Probatório e atentos os parâmetros acima mencionados, há que considerar a fundamentação em causa 
extraível da matéria de facto fixada, como suficientemente clara e congruente, tal como a definiu o tri-
bunal recorrido, face aos dados recolhidos pelos quais se afere que as correcções se deveram a imposto 
não liquidado, imposto deduzido indevidamente e imposto liquidado mas não entregue. E perante tais 
afirmações, que constituíam o núcleo essencial da fundamentação, apto estava o contribuinte normal 
a escolher entre a aceitação da legalidade do acto e o recurso a procedimentos graciosos e judiciais, 
sendo que, no caso, optou por reagir pela via contenciosa.

Por isso, e atentando em que, no que concerne ao acto de correcção, o despacho do Director de 
Finanças de Viseu (por delegação) assumiu a fundamentação constante do Relatório de Inspecção e as 
Notas de Apuramento modelo 382 se reportam, igualmente a tal Fiscalização e às respectivas «correc-
ções», sendo que, tais montantes e motivos foram, igualmente, discriminada e sucintamente indicados 
na fundamentação das liquidações em causa, da qual se fez ainda constar que se trata de liquidações 
adicionais feitas «nos termos do art. 82º do Código do IVA e com base em correcção efectuada pelos 
Serviços de Inspecção Tributária» e que «NÃO HOUVE RECURSO A PRESUNÇÕES OU ESTIMA-
TIVAS»  - cfr. fls. 34 a 45, não se verifica a invocada falta de fundamentação.

5.3. E quanto à questão da falta de eficácia do acto de correcção também o impugnante carece 
de razão legal, dado que, como consta da alínea D) do Probatório, o mesmo foi notificado do projecto 
de relatório, bem como para exercer o direito de audição e, nos termos do art. 77º da LGT, da fixação 
do lucro tributável, sendo que, de todo o modo, essa pretensa falta de notificação, porque (como o im-
pugnante parece reconhecer) constituiria vício que afectaria apenas a eficácia dos actos tributários em 
causa (e não a sua validade), também levaria à improcedência da pretensão do impugnante, deduzida 
em processo de impugnação que é o meio judicial adequado à obtenção da anulação ou declaração de 
nulidade ou inexistência doa actos impugnados (art. 99º do CPPT).

E assim sendo, também não se vislumbra que a AT, procedendo aos actos tributários em causa, 
haja desrespeitado os princípios que enformam o sistema fiscal e haja incorrido em abuso do direito ou 
vício de desvio do poder (aliás, este vício de desvio de poder relaciona -se com o exercício de poderes 
discricionários, (5) o que não sucede relativamente aos actos aqui sindicados, já que estamos perante 
poderes vinculados da AT, acrescendo, de todo o modo, que, conforme é jurisprudência do STA, para 
que o desvio de poder pudesse ter relevância anulatória, sempre se imporia a demonstração de que a 
Administração actuou com dolo).

Em suma, por tudo o exposto:
 - é de revogar a sentença recorrida, na parte em que decidiu pela procedência da impugnação com 

fundamento em ilegalidade decorrente da incompetência da Direcção de Serviços do Cobrança do IVA 
para proceder às correcções e às liquidações impugnadas;

 - e conhecendo, em substituição (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC) das questões cujo 
conhecimento a sentença recorrida julgou prejudicado, julgar, também quanto a tais questões, impro-
cedente a impugnação.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em:
 - dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, na parte em que decidiu pela proce-

dência da impugnação com fundamento em ilegalidade decorrente da incompetência da Direcção de 
Serviços do Cobrança do IVA para proceder às correcções e às liquidações impugnadas, julgando -se 
agora improcedente a impugnação quanto a tal fundamento;
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 - conhecendo, em substituição (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC) das questões cujo 
conhecimento a sentença recorrida julgou prejudicado, julgar, também quanto a tais questões, impro-
cedente a impugnação.

Custas pelo impugnante, mas apenas na 1ª instância.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) (No despacho de fls. 309/310, proferido em 19/1/2012, no qual se ordenou a subida dos autos ao STA, o Mmo. Juiz 
veio a esclarecer não ser inteiramente correcta a referência a este acórdão do TCAN, de 22/10/2010, dado que as partes que 
a sentença transcreveu desse aresto não são «da lavra do acórdão» mas, antes, transcrições das alegações do ali recorrente.)

(2) (Cfr. João Caupers, Introdução ao Direito Administrativo, 9.ª edição, Âncora Editora, Setembro de 2007, p. 132.)
(3) (Entende o cons. Jorge Lopes de Sousa que «não tem sentido defender, actualmente, que a exigência de a prática do 

acto no uso de delegação de poderes ser mencionada no próprio acto e na respectiva notificação (exigida pelos artigos 38.º 
e 123.º, n.º 1, alínea a), e 39.º, n.º 9, do CPPT, se impõe pela necessidade de permitir ao destinatário aperceber -se da impug-
nabilidade contenciosa do acto», dado que com o CPTA «foi abandonada característica de definitividade com condição da 
impugnabilidade contenciosa de actos administrativos, passando a considerar -se impugnável contenciosamente qualquer acto 
com eficácia externa, mesmo que inserido num procedimento administrativo (artigo 51.º, n.º 1, daquele Código). Por outro 
lado, no domínio do contencioso tributário, todos os actos praticados por autoridade competente em razão da matéria são defi-
nitivos, como se infere do artigo 60.º do CPPT, pelo que a impugnabilidade contenciosa de actos de subalternos não depende 
da existência ou não de delegação ou subdelegação de competências — cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
Anotado e Comentado, Vol. I, 6.ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação 7 ao artigo 36.º, p. 345.)

(4) (Cfr. neste sentido, o ac. do Pleno Secção do Contencioso Administrativo — do STA de 15/11/01, recurso n.º 43061; 
bem como Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e João Pacheco de amorim, Código do Procedimento Adminis-
trativo, Anotado, Vol. 1, Almedina, 1993, anotação 3 ao artigo 39.º, p. 280.)

(5) (Cfr. Freitas do Amaral, Direito Administrativo, Lisboa, 1989, p. 308.) 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Prescrição. Obrigação tributária. Interrupção. Suspensão. Responsável subsidiário.

Sumário:

 I — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em 
concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva 
ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código 
Civil, e não, as previstas na lei cujo prazo for aplicável, independentemente do 
momento em que tais factos se tenham efectivamente verificado.

 II — Assim as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 
ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, ou seja, antes 
de 1 de Janeiro de 2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em 
que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo 
anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto 
o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano 
por facto não imputável ao contribuinte.

 III — No que toca à interrupção da prescrição tanto a citação do devedor principal 
como a citação do devedor subsidiário têm eficácia interruptiva própria.

 IV — A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pelo executado 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de pros-
seguir com ela.

Processo n.º 145/12 -30.
Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrido: José Anselmo Patrício Lino Neto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vêm a Fazenda Publica e o Ministério Publico recorrer para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 16 de Setembro de 2011, que julgou procedente a opo-
sição deduzida por José Anselmo Patrício Lino Neto, com os demais sinais dos autos, à execução fiscal 
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contra si revertida e originariamente instaurada contra a firma Aescer – Sociedade Médica Dentária, 
Ldª, com o fundamento na prescrição das dividas exequendas relativas a IRS dos anos de 1994 e 1995.

A Fazenda Publica termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. A douta sentença recorrida julgou totalmente procedente a oposição por considerar verificada 

a prescrição das dívidas exequendas de IRS relativas dos anos de 1994 e 1995, fazendo errada inter-
pretação da lei.

II. A oposição refere -se ao Processo de Execução 1562199801018823 instaurado no Serviço 
de Finanças de Sintra 1 para cobrança coerciva das dívidas de IRS dos anos de 1994 e 1995, contra 
“AESCER — Sociedade Médica Dentária, Lda.”, contra responsável subsidiário.

III. As questões alegadas na oposição foram a prescrição da divida exequenda, citação ocorrida 
nos cinco anos posteriores à liquidação.

IV. A douta sentença apenas apreciou a questão da prescrição da dívida, por a sua procedência 
inviabilizar o conhecimento das demais questões, julgando procedente a oposição e declarando prescrita 
a divida de IRS dos anos de 1994 e 1995.

V. Conclui a douta sentença que: “...atenta a paragem do processo por mais de um ano cessar em 
13/06/2006, e por força do disposto no n.º 2 do art.49º da LGT (na redacção anterior à Lei 53 -A/2006), 
recuperar -se -ia o prazo de 4 anos, 7 meses e 19 dias (que decorreu entre a entrada em vigor da Lei 
nº100/99, de 26 de Julho e a data da citação do ora oponente, na qualidade de responsável subsidiário, 
a 19/02/2004). A tal prazo, somar -se -ia o prazo que decorreu desde essa data, 13/06/2006, até à data de 
hoje, 16/09/2011, ou seja 5 anos, 3 meses e 22 dias, pelo que a divida de IRS de 1994 já prescreveu.”

VI. Com o devido respeito, e salvo melhor opinião, discordamos dessa posição.
VII. A questão que se coloca nos presentes autos reconduz -se a saber se a sentença fez correcto 

julgamento ao dar como verificada a prescrição da dívida relativa a IRS dos anos de 1994 e 1995.
VIII. A douta sentença deu como provados, com relevância para a decisão, os factos constantes 

da sentença recorrida.
IX. Estamos perante uma sucessão de leis no tempo em que os prazos são alterados. O art.34º do 

CPT previa o prazo de prescrição de 10 anos, e posteriormente o art.48º da LGT que alterou o prazo 
para 8 anos.

X. O art.297º n.º 1 do Código Civil dispõe que: “A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um 
prazo mais curto do que o fixado em lei anterior é também aplicável aos prazos que estiverem em curso, 
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar”.

XI. Em primeiro lugar é necessário verificar qual a lei a aplicar para efeitos de prescrição.
XII. Trata -se de dividas de IRS dos anos de 1994 e 1995, pelo que quer nos termos do art.34º, nº2 

do CPT, quer nos do art.48º da LGT o início do prazo de prescrição conta -se a partir do início do ano 
seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário.

XIII. Nos termos do n.º 5 do art.5º do DL124/96, de 10/08 o prazo de prescrição esteve suspenso 
entre 21 -05 -1997 (data da autorização do pedido em prestações) até 13 -11 -1997 (data da notificação 
do despacho de exclusão por falta de pagamento) o que se traduz em 5 meses e 23 dias de suspensão.

XIV. Em 01 -06 -1998 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1562 -98/101 852.3, que 
nos termos do art.34º, nº3 do CPT é causa de interrupção da prescrição, que tem como consequência a 
anulação de todo o tempo decorrido.

XV. Assim, em 01 -01 -1999 data da entrada em vigor da LGT que alterou o prazo de prescrição 
para 8 anos, nos termos do CPT faltavam 9 anos e seis meses para a prescrição pelo que se aplica o 
prazo de 8 anos da LGT, contado a partir de 01 -01 -1999 (data da sua entrada em vigor), por força do 
art. 297º do Código Civil, sem qualquer relevância do efeito interruptivo produzido durante o CPT.

XVI. O art.48º, n.º 1 da LGT, com a redacção da lei n.º 100/99, de 26 de Julho, passou a atribuir 
efeito interruptivo à citação.

XVII. Após ter sido citado, em 19 -02 -2004, para efeitos de reversão da dívida, o ora oponente 
apresentou em 18 -03 -2004 a presente oposição.

XVIII. Desde 01 -01 -1999 até à citação tinham decorrido 5 anos dois meses e 19 dias.
XIX. Estabelece o art.169º n.º 1 do CPPT que: “A execução fica suspensa até à decisão do pleito 

em caso de reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a 
legalidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos de resolução de diferendos no 
quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla 
tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas de diferentes Estados membros, 
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do ar-
tigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado 
no processo pelo funcionário competente”

XX. E o n.º 9 dispõe que: “Se for apresentada oposição à execução, aplica -se o disposto nos 
números 1 a 7”
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XXI. Ora, em 12 -05 -2005 para garantia da divida exequenda foi efectuada a penhora de bens 
imóveis, no valor de € 172.662,50. E em 13 -06 -2005, por despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
foi ordenada a suspensão do processo para efeitos do disposto no art. 169º n.º 1 do CPPT.

XXII. Assim, dúvidas não restam que as dívidas de IRS dos anos de 1994 e 1995 não se encontram 
prescritas, encontrando -se o processo de execução fiscal suspenso a aguardar a decisão da presente 
oposição.»

2 – Também o Exmº Magistrado do Ministério Publico inconformado com a decisão, veio apre-
sentar as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:

«I – Recorre o Ministério Público da douta sentença proferida de fls. 96 a 110 dos autos e mediante 
a qual a Mma. Juiz a quo julgou procedente a oposição à execução fiscal apresentada pelo Oponente 
José Anselmo Patrício Lino Neto e determinou a extinção da lide executiva fiscal a correr termos contra 
o mesmo, como responsável subsidiário, com fundamento na prescrição da obrigação tributária em co-
brança coerciva na mesma, a divida de IRS referente ao exercício fiscal de 1994, no valor de €6.069,05, 
e a divida de IRS referente ao exercício de 1995, no valor de € 9.354,07, ambas da responsabilidade 
originária da firma “Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.”.

II – Entendeu -se, na sentença recorrida, que no caso dos autos seria de optar pela aplicação do 
prazo de prescrição de 8 anos, previsto no artigo 48º, n.º 1, da LGT, a contar a partir de 01.01.1999, 
data da entrada em vigor do respectivo diploma, de acordo com os princípios de direito transitório que 
constam do artigo 297º, n.º 1, do Código Civil, e ainda do disposto nos artigos 5º, n.º 1, do DL 398/98, 
de 17 de Dezembro, diploma que aprovou a LGT, com o que se concorda.

III – Também refere que o prazo de prescrição se interrompeu com a citação do Oponente para os 
efeitos da execução fiscal, ocorrida a 19.02.2004, o que igualmente merece a nossa concordância.

IV – Porém, entendeu ainda que a posterior suspensão do processo de execução fiscal determinada 
a 13.06.2005, por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Sintra -1 após penhora de bens imóveis 
pertencentes ao Oponente José Anselmo para garantia da divida exequenda, tem relevância para efeitos 
de contagem do prazo prescritivo.

V – Para a Mma. Juiz a quo, e nos termos do artigo 49º, n.º 2, da LGT (na redacção da Lei 100/99), 
decorrido um ano a partir dessa data, ou seja a 13.06.2006, a suspensão do processo executivo cor-
responde a facto não imputável ao Oponente e fez cessar o efeito suspensivo que estava associado à 
interrupção que resultara da citação do Oponente na instância executiva e teve ainda a consequência 
de recuperar o prazo de 4 anos, 7 meses e 19 dias, que diz decorrera entre a entrada em vigor da 
Lei 100/99, de 26 de Julho, e a data da citação do Oponente a 19.02.2004, e a esse prazo somou o que 
decorreu entre aquela data de 13.06.2006 e até à data de 19.09.2011, que foi de 5 anos, 3 meses, e 3 
dias, e tudo perfazendo 9 anos, 10, meses e 22 dias, pelo que concluiu pela procedência do fundamento 
de prescrição e, como consequência, determinou a extinção da instância executiva fiscal a correr contra 
o Oponente José Anselmo.

VI – A nossa discordância quanto ao doutamente decido resulta do nosso entendimento de que a 
paragem do processo de execução fiscal, ocorrida na sequência do despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças na data de 13.06.2005 pelo facto de nesse processo ter sido feita a penhora de bens imóveis 
no valor de € 172.662,50, largamente superior ao valor da divida exequenda, que era de € 15.423,12, e 
ainda na sequência da apresentação a 16.03.2004, pelo ora Oponente, do meio processual de oposição 
à execução, não corresponde a uma verdadeira paragem mas a uma suspensão ex lege da execução 
que não pode ser imputável à Administração Fiscal, ou no caso ao respectivo órgão da execução fiscal.

VII – É que o órgão da execução fiscal, nesse condicionalismo e de acordo com o disposto nos 
artigos 169º, n.º 1 e 5, e 212º, ambos do CPPT, estava impedido de prosseguir com a cobrança execu-
tiva das dívidas tributárias referidas face ao efeito suspensivo da execução decorrente da penhora feita 
naqueles termos, o que significa que não ocorreu uma verdadeira e efectiva paragem, ou seja, uma 
negligência do órgão da execução na tramitação dos autos que justifique que o prazo da prescrição 
volte a correr, por se tratar de uma suspensão “ex lege” do processo que não corresponde à paragem a 
que alude o art. 49º, nº2, da LGT (na redacção da Lei 100/99).

VIII – Por isso essa suspensão do processo executivo, que veio a ocorrer a partir de 13.06.2005 e 
que ainda persiste, não permite levantar a suspensão do prazo da prescrição que resultou da citação para a 
execução, de acordo com o disposto no artigo 49º, n.º 1 e 2, da LGT (na redacção dada pela Lei 100/99), 
pelo que a Mma. Juiz a quo, e por erro de interpretação, infringiu as referidas disposições legais quando 
entendeu que a suspensão da execução fiscal determinada pelo despacho de 13.06.2005, e decorrido 
um ano, fez cessar o efeito suspensivo do prazo da prescrição que estava associado a interrupção que 
resultara da citação no processo executivo, e a mesma violou ainda o disposto nos artigos 169º, n.º 1 
e 5, e 212º, ambos do CPPT.»

3.1  - O Exmº Procurador -Geral Adjunto não emitiu parecer porque o Ministério Público intervém 
como recorrente em defesa da legalidade.

3.2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
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5 - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 
a decisão da causa:

a) Em 03/02/1997, o ora Oponente, José Anselmo Patrício Lino Neto, na qualidade de sócio gerente 
da sociedade “Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.”, deu entrada na Repartição de Finanças 
de Sintra — 1 de um pedido de regularização de dívidas ao abrigo do n.º 1 do art. 14.º do Decreto -Lei 
n.º 124/96, de 10 de Agosto, solicitando o pagamento da dívida de IRS, no valor de Esc. 2.224.140$00, 
em 150 prestações mensais iguais, com redução de juros de mora vencidos e acrescida de juros vincendos 
(cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 8 a 13, que se dá por integralmente reproduzido);

b) Em 21/05/1997, por despacho do Senhor Chefe da Repartição de Finanças de Sintra — 1, foi 
deferido o pedido de pagamento da dívida em 150 prestações mensais iguais, ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 124/96, de 10 de Agosto, tendo a sociedade “Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.” sido 
notificada do respectivo deferimento em 07/07/1997 (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 24, que 
se dá por integralmente reproduzida);

c) Em 01/10/1997, foi emitida a liquidação n.º 6410003711, relativa a IRS, de 1994, da sociedade 
“Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.”, no valor de €6.069,05, com data limite de pagamento 
em 17/11/1997 (cfr. print informático com resumo de nota de cobrança e certidão de dívida a fls. 41, 
74 e 2 do Processo de Execução Fiscal, que se dão por integralmente reproduzidas);

d) Em 01/10/1997, foi emitida a liquidação n.º 6410003712, relativa a IRS, de 1995, da sociedade 
“Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.”, no valor de €9.354,07, com data limite de pagamento 
em 17/11/1997 (cfr. print informático com resumo de nota de cobrança e certidão de dívida a fls. 42, 
75 e 3 do Processo de Execução Fiscal, que se dão por integralmente reproduzidas);

e) Em 24/10/1997, através do Oficio 13112, foi a sociedade “Aescer — Sociedade Médica Den-
tária, Lda.” notificada para, no prazo de 8 dias, regularizar o pagamento da dívida, por se encontrarem 
em falta mais de 6 prestações, sendo informada que “findo o referido prazo, será proferido o despacho 
de exclusão” (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 31, que se dá por integralmente reproduzida);

f) Em 13/11/1997, em virtude da persistência da situação de incumprimento, foi a sociedade 
“Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.” notificada do despacho do Senhor Chefe da Repartição 
de Finanças de Sintra — 1 de preparação do processo de exclusão dos benefícios decorrentes do Plano 
de Regularização autorizado ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto e da concessão do 
prazo de 30 dias para regularização do pagamento de 5 prestações em falta, no valor de Esc. 146.538$00, 
sendo ainda notificado que “caso finde esse prazo sem que a situação tributária se encontre totalmente 
regularizada concretizar -se -á a exclusão do Dec. Lei n.º 124/96 com efeitos definitivos e irreversíveis” 
(cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 33, que se dá por integralmente reproduzida);

g) Em 01/06/1998, foi instaurado contra a sociedade “Aescer — Sociedade Médica Dentária, 
Lda.”, pelo Serviço de Finanças de Sintra — 1, o processo de execução fiscal n.º 1562 -98/1018523, 
para cobrança coerciva de dívida de IRS do ano de 1994 e 1995 e respectivos juros compensatórios, 
perfazendo a dívida exequenda o montante global de € 15.423,12 (à data, Esc. 3.092.058$00), tendo 
a sociedade sido citada a 16/06/1998 — (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 2 a 4, que se dão por 
reproduzidas);

h) Em 02/02/2004, foi elaborada informação pelo Serviço de Finanças de Sintra — 1 dando conta 
que não são conhecidos “quaisquer bens, créditos ou património da devedora” — (cfr.. Processo de 
Execução Fiscal, a fls. 43, que se dá por integralmente reproduzida);

i) Na mesma data, no âmbito do processo de execução fiscal identificado na alínea e) do probató-
rio, por despacho do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Sintra — 1, foi ordenada “a reversão da 
presente execução e seus apensos, contra o gerente identificado na informação que antecede, nos termos 
do artigo 24º da Lei Geral Tributária” e a notificação respectiva para efeitos de audiência prévia — (cfr. 
Processo de Execução Fiscal, a fls. 44, que se dá por reproduzida);

j) Na mesma data, foram os gerentes da sociedade, incluindo o ora Oponente, notificados para 
exercerem o direito de audiência prévia, nada tendo dito — (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 46 
a 51, que se dão por integralmente reproduzidas);

k) A 19/02/2004, foi o ora Oponente, José Anselmo Patrício Lino Neto, na qualidade de respon-
sável subsidiário, citado do processo de reversão da dívida de IRS, no montante de € 15.423,12, e 
acrescido, no valor de € 5.642,06 — (cfr.. Processo de Execução Fiscal, a fls. 55 e 56, que se dão por 
integralmente reproduzidas);

1) A 17/03/2004, por despacho do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Sintra — 1, foi re-
metida carta precatória ao Serviço de Finanças de Loures 4 (Sacavém), “para penhora e mais termos”, 
ordenando “as diligências necessárias no sentido da cobrança da dívida exequenda total de € 15.423,12, 
e ainda juros de mora que se mostrarem devidos” — (cfr.. Processo de Execução Fiscal, a fls. 66, que 
se dá por integralmente reproduzida);

m) A 12/11/2004, por despacho do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Sintra — 1 foi orde-
nada a prossecução da reversão “apenas contra o gerente José Anselmo Patrício Lino Neto” — (cfr.. 
Processo de Execução Fiscal, a fls. 85, que se dá por integralmente reproduzida);
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n) A 12/05/2005, para garantia da divida exequenda, foi efectuada a penhora de bens imóveis do 
ora Oponente, no valor de € 172.662,50, tendo o ora Oponente, José Anselmo Patrício Lino Neto, sido 
notificado do acto de penhora a 18/05/2005, através do ofício 1078, de 17/05/2005 (cfr.. Processo de 
Execução Fiscal, a fls. 106 a 111, que se dão por integralmente reproduzidas);

o) A 13/06/2005, por despacho do Senhor Chefe de Finanças de Sintra — 1, foi ordenada a 
suspensão dos autos de execução fiscal (cfr.. Processo de Execução Fiscal, a fls. 97, que se dá por 
integralmente reproduzida);

p) O PEF esteve parado a partir de 13/06/2005, por período superior a um ano.
5 - Quanto ao mérito dos recursos da Fazenda Pública e do Ministério Público
A questão que se coloca em ambos os recursos é a mesma e consiste em saber se padece de erro 

a decisão recorrida ao julgar prescritas as dívidas exequendas de IRS relativas aos anos de 1994 e 
1995.

Tanto o Ministério Público como a Fazenda Pública alegam que a circunstância da paragem do 
processo de execução fiscal, ocorrida na sequência do despacho do Chefe do Serviço de Finanças na 
data de 13.06.2005 pelo facto de nesse processo ter sido feita a penhora de bens imóveis no valor de 
€ 172.662,50, largamente superior ao valor da divida exequenda, que era de € 15.423,12, e ainda na 
sequência da apresentação pelo ora Oponente do meio processual de oposição à execução, não pode 
ser imputável à Administração Fiscal nem corresponde a uma efectiva paragem do processo execu-
tivo e muito menos à prevista na disposição do artigo 49º, n.º 2, da LGT (na redacção da Lei 100/99).

E que essa suspensão do processo executivo, que veio a ocorrer a partir de 13.06.2005 e que ainda 
persiste, não permite levantar a suspensão do prazo da prescrição que é efeito da citação para a execução, 
de acordo com o disposto no artigo 49º, no 1 e 2, da LGT, na redacção dada pela Lei 100/99, pelo que 
a Mma. Juiz a quo, e por erro de interpretação, infringiu as referidas disposições legais.

Como se vê fls. 106 e segs. a sentença recorrida entendeu que a suspensão da execução fiscal 
determinada pelo despacho de 13.06.2005, do Chefe do Serviço de Finanças de Sintra -1, e decorrido 
um ano, fez cessar o efeito suspensivo do prazo da prescrição que estava associado a interrupção que 
resultara da citação no processo executivo.

Considerou o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que com a alteração da Lei Geral Tri-
butária operada pela Lei n.º 53 -A/2006 de 29 de Dezembro, o n.º 4 do artº 49º da Lei Geral Tributária 
passou a ter uma nova redacção, reconhecendo um efeito suspensivo à oposição, quando determine a 
suspensão da cobrança da dívida.

Porém julgou -se que esta nova redacção da Lei Geral Tributária não se aplica ao caso subjudice 
por força do disposto no n.º 2 do artº 12º do Código Civil.

Partiu a sentença recorrida do pressuposto que antes da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006 de 
29 de Dezembro (01.01.2007) o processo já tinha parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte, não havendo, por isso, qualquer efeito suspensivo que perdurasse ao tempo da entrada 
em vigor da lei nova (1) (cf. fls. 108).

É deste entendimento que discordam os recorrentes, sustentando o Ministério Público que, no 
caso subjudice, a paragem do processo de execução fiscal, não pode ser imputável à Administração 
Fiscal nem corresponde a uma efectiva paragem do processo executivo e muito menos à prevista na 
disposição do artigo 49º, n.º 2, da LGT (na redacção da Lei 100/99), e a Fazenda Pública que as dívi-
das não se encontram prescritas, encontrando -se o processo de execução fiscal suspenso a aguardar a 
decisão da presente oposição.

5.1 Cumpre desde já referir que ambos os recursos merecem provimento.
Com efeito a sentença impugnada não fez aqui a melhor interpretação da lei, nomeadamente 

do disposto nos arts. 49º, n.º 2 e 3 da Lei Geral Tributária, 169º e 212º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, pelo que não pode ser confirmada.

Vejamos.
Quanto à aplicação da lei no tempo relativamente às normas que regulam a prescrição há que ter 

em conta o disposto no art. 297º do Código Civil.
De acordo com este normativo a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto 

do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo 
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos 
tempo para o prazo se completar.

O que significa que no caso subjudice, será aplicável, como bem decidiu a sentença recorrida o 
prazo de prescrição de 8 anos previsto no art. 48º nº1 da Lei Geral Tributária, por confronto com o prazo 
de prescrição de 10 anos (art.34º nº1 CPT), facto que, aliás, não é contestado pelos recorrentes.

Dando, pois, por assente que será aplicável às dívidas impugnadas o prazo de prescrição de oito 
anos previsto na Lei Geral Tributária importa apurar se ocorreram causas de interrupção ou suspensão 
relevantes.

Como vem decidindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo as 
causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do prazo 
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de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com 
o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, e não, as previstas na lei cujo prazo for aplicável, 
independentemente do momento em que tais factos se tenham efectivamente verificado.

Sobre a questão esclarece Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2ª edição, pag. 118 «a solução do problema da aplicação da 
lei no tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não eventualidade de, face às 
regras do artº 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no que 
concerne à duração do prazo e prescrição».

Em síntese, e como impressivamente se diz no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., pode -se concluir que a aplicação de diferentes regimes no 
tocante aos prazos prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto 
o art.º 297.º só manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem 
os termos em que esse prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso.

Acresce referir que as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao 
n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os 
efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o 
período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o 
respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 
720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

No caso presente resulta do probatório que em 01/06/1998, foi instaurado contra a sociedade 
“Aescer — Sociedade Médica Dentária, Lda.”, pelo Serviço de Finanças de Sintra — 1, o processo de 
execução fiscal n.º 1562 -98/1018523, para cobrança coerciva de dívida de IRS do ano de 1994 e 1995 
e respectivos juros compensatórios, perfazendo a dívida exequenda o montante global de € 15.423,12 
(à data, Esc. 3.092.058$00), tendo a sociedade sido citada a 16/06/1998

E que em 19/02/2004, foi o oponente e ora recorrido, José Anselmo Patrício Lino Neto, na qua-
lidade de responsável subsidiário, citado do processo de reversão da dívida de IRS, no montante de € 
15.423,12, e acrescido, no valor de € 5.642,06

Mais resulta do probatório em 12/05/2005, para garantia da divida exequenda, foi efectuada a 
penhora de bens imóveis do oponente, no valor de € 172.662,50, tendo o mesmo, José Anselmo Patrício 
Lino Neto, sido notificado do acto de penhora a 18/05/2005, através do ofício 1078, de 17/05/2005.

Por fim, deu -se também provado que em 13/06/2005, por despacho do Senhor Chefe de Finanças 
de Sintra — 1, foi ordenada a suspensão dos autos de execução fiscal.

Ora dispunha o artº 49º da Lei Geral Tributária na sua redacção inicial:

Artigo 49º
«Interrupção e suspensão da prescrição

1 - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 
do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter a 
seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da Lei Geral Tributá-
ria, tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, 
objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12), tendo 
sido alterada a redacção do seu n.º 3 e tendo sido aditado o actual n.º 4.

Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
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2  - Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

Temos assim que, em relação às dívidas tributárias em causa (IRS 1994 e 1995), ocorreu em 
19/02/2004 um primeira interrupção da prescrição por força da citação do recorrente para o processo 
de execução fiscal, com a virtualidade de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao 
decurso da prescrição enquanto estivesse pendente o respectivo processo (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral 
Tributária na redacção da Lei n.º 100/99, de 26/6).

O efeito interruptivo próprio dessa citação (artigo 49.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, redacção da 
Lei 100/99) impediu assim que ocorresse a prescrição já que o prazo só terminaria em 1 -01 -07 (oito 
anos contados desde a data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária).

De notar que a previsão normativa constante do artigo 48, n.º 3 da LGT não releva no caso, posto 
que só os factos interruptivos e suspensivos referentes ao devedor originário ocorridos após a sua 
entrada em vigor estão sujeitos à condição nele prevista, sendo que, contando -se o prazo de entrada 
em vigor da LGT, não houve qualquer facto interruptivo ou suspensivo relativo ao devedor originário 
a considerar.

Assim a citação do ora recorrente como responsável subsidiário tem relevância própria como facto 
interruptivo da prescrição, tendo inutilizado para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação (2).

Posteriormente, em 12/05/2005, para garantia da divida exequenda, foi efectuada a penhora de 
bens imóveis do oponente, no valor de € 172.662,50

Neste contexto, há também que ter em conta que a realização de penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido (em 12.05.2005), aliada à pendência da oposição, 
suspende a execução fiscal até à decisão do pleito, sendo no entanto que esta suspensão só determina 
a suspensão do próprio prazo de prescrição a partir da entrada em vigor da redacção que ao artigo 49.º 
n.º 3 da LGT foi dada pela Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12.

A sentença recorrida entendeu – e é neste ponto que reside o desacordo dos recorrentes  - que a 
paragem do processo de execução fiscal por mais de um ano, a partir de 13.06.2005, fez cessar o efeito 
suspensivo associado à interrupção resultante da citação do oponente na instância executiva, por força 
do artº 49º, n.º 2 da LGT e por isso concluiu que «antes da entrada em vigor da lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, o processo já tinha parado por mais de um ano por facto imputável ao contribuinte, 
não havendo por isso, qualquer efeito interruptivo que perdurasse ao tempo da entrada em vigor da 
lei nova (artº 49º, nº4 da Lei Geral Tributária)».

Mas não lhe assiste razão.
Como bem refere o magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra nas suas alegações de recurso, a circunstância da paragem do processo de execução fiscal, 
ocorrida na sequência do despacho do Chefe do Serviço de Finanças na data de 13.06.2005, pelo facto 
de nesse processo ter sido feita a penhora de bens imóveis no valor de € 172.662,50, largamente supe-
rior ao valor da divida exequenda, que era de € 15.423,12, e ainda na sequência da apresentação pelo 
oponente do meio processual de oposição à execução, não pode ser imputável à Administração Fiscal 
nem corresponde a uma efectiva paragem do processo executivo e muito menos à prevista na disposição 
do artigo 49º, n.º 2, da LGT (na redacção da Lei 100/99).

Com efeito a paragem da execução fiscal, por motivo da suspensão requerida pelo executado, 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela.

Daí que se entenda que por força da citação do ora recorrente como responsável subsidiário – que 
tem relevância própria como facto interruptivo da prescrição  - o prazo de prescrição das dívidas tributárias 
objecto do presente recurso ainda não atingiu o seu termo, pelo que não pode manter -se a sentença que 
decidiu em contrario e julgou verificar -se a extinção da instância fiscal executiva contra o oponente,

VI – Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento aos recursos, julgar não prescritas as dívidas 

subjacentes às liquidações de IRS dos anos de 1994 e 1995, objecto do presente recurso e, consequen-
temente, revogar a sentença recorrida, julgando improcedente a oposição.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) Sublinhado nosso.
(2) Ver neste sentido, entre outros, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 24.03.1999, recurso 21791, de 

28.05.2008, recurso 154/08 e de 19.01.2011, recurso 629/09, todos in www.dgsi.pt. 
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 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Falta de fundamentação. Imposto Municipal sobre Imóveis. Avaliação. Coeficiente 
de localização.

Sumário:

 1 — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

 2.1 — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as características referidas no n.º 3 
desse normativo legal.

 2.2 — O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização em cada município, bem como as percentagens a que 
se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI) são, igualmente, aprovados por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 2.3 — Tratando -se de parâmetros legais fixados e previstos na lei [determinados de 
acordo com os critérios constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 45.º e n.º 3 do artigo 42.º, 
ambos do CIMI, e fixados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças, 
sob proposta da CNAPU (artigos 60.º, n.º 1, alínea d) e n.º 3, do CIMI)], a funda-
mentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode circunscrever 
à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, 
à especificação dos coeficientes de localização e dos restantes valores referidos 
e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável.

 3 — Não tendo a decisão recorrida fixado a matéria de facto pertinente à apreciação 
das questões cuja apreciação foi julgada prejudicada pela solução encontrada 
pela 1.ª instância para o litígio (cfr. artigo 715.º, n.º 2, do CPC) fica o Tribunal de 
recurso impedido de conhecer em substituição, impondo -se, nesse caso, a baixa 
dos autos à instância (artigos 729.º e 730.º do CPC).

Processo n.º 146/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construções Rota do Sol, L.da

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

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Leiria, julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade Construções Rota do Sol, Lda., 
com os demais sinais dos autos, deduziu contra o acto de segunda avaliação das fracções autónomas 
designadas pelas letras A, B, C, E e L do prédio urbano inscrito na matriz respectiva da freguesia da 
Batalha sob o artigo 7814.

1.2. O recurso foi inicialmente interposto para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) 
onde o Exmo. relator, por despacho proferido em 7/12/2011 (fls. 94 a 99), veio a declarar esse TCAS 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, dado o seu objecto respeitar, apenas, 
a matéria de direito.

1.3. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) A reforma da tributação do património operada pelo D.L. n.º 287/2003, de 12 de Novembro 

acolheu em seu benefício todo um acervo de informações, análises e estudos que a DGCI desde há 
muito vinha preparando sobre tal matéria.

B) Ocorrendo uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da 
propriedade urbana, passou o sistema fiscal a ser dotado de um quadro legal de avaliações inteiramente 
fundado em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a sub-
jectividade e discricionariedade do avaliador.

C) Neste contexto, o zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização do município, os quais, aquando da sua fixação pelos próprios 
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municípios, atendem a diversas características da zona em que o prédio se situa, nomeadamente, as 
acessibilidades, a proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos e, mesmo, 
o elevado valor de mercado imobiliário  - artigos 42º e 45º/2 e 3 do CIMI.

D) Tais valores são públicos e de consulta facilitada através do site da DGCI ou junto de qualquer 
Serviço de Finanças.

E) Movendo -se os peritos intervenientes no procedimento de avaliação no domínio de zonas e 
coeficientes predefinidos, estes caracterizam -se pela sua indisponibilidade para qualquer ponderação 
ou alteração, mesmo que por si pretendida.

F) Neste contexto tão específico, a fundamentação exigível para a aplicação do Cl em causa, 
apenas se podia/pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios na freguesia em causa, 
ao estabelecimento do Cl aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

G) Sendo que os valores em causa são públicos e de consulta facilitada através do site da DGCI 
ou junto de qualquer Serviço de Finanças, garantindo, desta maneira, o seu conhecimento a todo e 
qualquer interessado e ao público em geral, embora de um modo desmaterializado.

H) E nem o facto de os concretos zonamentos e os coeficientes de localização, constantes da 
proposta da CNAPU não terem sido publicados em Portaria não lhes retira eficácia, pois que os interes-
sados foram informados do local onde podem ser consultados, garantindo -lhes assim o conhecimento 
que se impunha.

l) Pois que o grau de fundamentação deve adequar -se ao tipo concreto do acto praticado e das 
circunstâncias em que foi praticado, mostrando -se a fundamentação de um acto suficiente sempre que 
um destinatário normal se aperceba do percurso cognoscitivo e valorativo efectuado pelo autor do acto 
para proferir a decisão, de forma a poder desencadear os mecanismos administrativos ou contenciosos 
de impugnação.

J) Neste sentido, com a devida vénia os Acórdãos do STA de 2010 -10 -06, processo 0510/10, de 
2011 -03 -17, processo 0964/10 e de 25 -5 -2011, processo 0239/11.

K) A fundamentação adoptada cumpriu as exigências legais e não merece censura.
L) Donde que não podendo ser apontada qualquer ilegalidade ao procedimento de segunda 

avaliação, a impugnação deduzida teria de improceder por falta de fundamento que a sustentasse e, 
consequentemente, mantido o valor patrimonial fixado em sede de segunda avaliação às fracções A, B, 
C, E, L do prédio urbano inscrito matriz predial da freguesia de Batalha sob o artigo 7814.

M) A sentença sob recurso não pode manter -se por deficiente interpretação e aplicação do art. 268º 
da Constituição da República Portuguesa, do art. 77º da Lei Geral Tributária e dos artigos 38º e 42º 
do CIMI.

Termina pedindo o provimento do recurso, com a consequente manutenção do VPT fixado em 
sede de segunda avaliação.

1.4. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5. Como acima se referiu, o recurso foi inicialmente interposto para o Tribunal Central Admi-

nistrativo Sul (TCAS) onde o Exmo. relator, por despacho proferido em 7/12/2011 (fls. 94 a 99), veio 
a declarar esse Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, dado o seu 
objecto respeitar, apenas, a matéria de direito.

1.6. Subidos os autos ao STA, foram com Vista ao MP, tendo o Exmo. Procurador -Geral Adjunto 
emitido Parecer nos termos seguintes, além do mais:

«A nosso ver o recurso merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 77º/1 da LGT a fundamentação deve consistir, no mínimo, 

numa sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito que motivaram a decisão, ou numa de 
declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Por força do n.º 2 do mesmo artigo a fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de 
forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação 
dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

De acordo com o art. 125º/1 do CPA, a fundamentação deve ser expressa, através de sucinta 
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constitui-
rão neste caso, parte integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção 
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto.

Ou seja, a fundamentação é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a reconsti-
tuição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma 
a poder saber -se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente 
(() Acórdão do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09 disponível no sítio da Internet 
www.dgsi.pt.).
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O coeficiente de localização (CL) estatuído no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por Por-
taria do Ministério das Finanças, sob proposta da CNAPU, na qual se têm em conta, nomeadamente, 
as características referidas no n.º 3 do mesmo artigo.

Por sua vez, o zonamento, ou seja, a determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os 
diferentes CL em cada Município e as percentagens a que se refere o artigo 45º/2 do CIMI, é, de igual 
modo, aprovado por Portaria do Ministério das Finanças sob proposta da CNAPU, nos termos do dis-
posto nos artigos 60º/1/b) e 62º/a) e b) do CIMI.

Assim sendo, a fundamentação exigida para a aplicação desses valores apenas se circunscreve à 
identificação geográfica/física dos prédios no Município e freguesia respectivos, à especificação do CL 
e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável. O que, como resulta do probatório, foi cumprido nos 
presentes autos. (() Neste sentido vai a jurisprudência do STA, nomeadamente, acórdãos de 2011.09.14, 
2011.11.23, 2011.12.07, e 2012.01.10, proferidos nos recursos números 0255/11, 0515/11, 0948/11 e 
01043/11, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.).

O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes e percentagens aplicáveis, constantes 
da proposta da CNPU, não terem sido publicados em Portaria não lhes retira eficácia, uma vez que a lei 
apenas estabelece a necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministério das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, assim se garantindo 
o seu conhecimento aos interessados.

O zonamento e os coeficientes de localização foram aprovados pelas Portarias 982/2004, 1426/2004 
e 1022/2006, de 4 de Agosto, 25 de Novembro e 20 de Setembro, respectivamente e encontram -se 
publicados no sítio da Internet www.e -financas.gov.pt, onde podem ser consultados por qualquer inte-
ressado, estando, ainda, disponíveis em qualquer SLF.

Aos imóveis, em causa corresponde, de facto, o CL de 0,90.
Portanto, ao contrário do decidido em 1ª instância, o CL está, suficientemente, fundamentado, 

pelo que a sentença merece censura.
Nos termos do estatuído nos artigos 726º e 715º/2 do CPC, entendemos que o STA deve conhecer, 

em substituição do Tribunal recorrido do outro vício alegado pela recorrida, a saber, a alegada violação 
do direito de audição prévia prevista no artigo 60º/1/b) da LGT.

Ora, parece -nos certo que este vício não ocorre, uma vez que a 2ª avaliação é realizada por dois 
peritos regionais e pelo sujeito passivo ou seu representante (artigo 74º do CIMI).

Ora, se o sujeito passivo participa na avaliação, onde é, naturalmente, ouvido, parece-nos não 
fazer, sequer, sentido falar -se em omissão do direito de audição prévia.

Mas mesmo que assim se não entendesse, a verdade é que a alegada omissão do exercício do di-
reito de audição prévia nunca poderia determinar a anulação do acto sindicado, degenerando, pois, em 
formalidade não essencial, uma vez que o valor do CL nunca poderia ser diferente do que foi fixado, 
pois que nenhum outro valor resulta da lei.

Termos em que deve dar -se provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida e em 
substituição do Tribunal recorrido julgar improcedente o alegado vício de preterição de formalidades 
essenciais, por pretensa omissão do exercício do direito de audição prévia, mantendo -se os actos sin-
dicados na ordem jurídica.»

1.7. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP e da ali proposta apreciação, em substituição, 
do vício de preterição de audição prévia e para se pronunciarem, querendo, nos termos do disposto no 
n.º 3 do art. 715º do CPC, nada disseram.

1.8. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Em 26/08/2004, 07/07/2005, 23/09/2004, 27/05/2005 e 06/08/2005, a impugnante apresentou 

as declarações modelo 1 de IMI, de fls. 7, 32, 61, 98 e 124 do p.a., que se dão por integralmente repro-
duzidas, motivadas pela 1ª transmissão na vigência do IMI, das fracções “A”, “B”, “C”, “E” e “L” do 
prédio sito na Travessa 25 de Abril, Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha, inscrito na matriz sob 
o artigo 7814, destinadas a habitação.

B) Inconformada com os valores atribuídos às identificadas fracções autónomas em 1ª avaliação, 
a impugnante requereu 2ªs. avaliações  - fls. 11, 38, 68, 105 e 130 do p.a.

C) Reunidos os peritos, foram elaborados os Termos de avaliação de fls. 22 a 24, 44 a 47, 78 a 
80, 106 a 108 e 137 a 139 do p.a., que também se dão por integralmente reproduzidos, para todos os 
efeitos legais.

D) A impugnante foi notificada dos actos de avaliação referidos na alínea antecedente, a coberto 
dos ofícios de fls. 10 a 14, que também se dão por integralmente reproduzidos.

E) Em 20/07/2006, a impugnante requereu certidão dos fundamentos de facto e de direito pelos 
quais foi fixado o Vc em € 612,50, o Cl em 0,90 e o Cq em 1,07, nos termos do art. 37º do CPPT  - fls. 15.
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F) Em resposta, o Serviço de Finanças de Alcobaça emitiu a certidão de fls. 21, que se dá por 
integralmente reproduzida, da qual se destaca o seguinte:

«(...)
Fracção “A” e Fracção “C” do art. urbano da freguesia da Batalha n.º 7814  - VC em € 600,00 vc 

= valor base dos prédios edificados  - art. 39º do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 
custo médio de construção por metro quadrado e a vigorar para o ano de 2004, aprovado pelo n.º 6 da 
Portaria 982/2004 de 4 de Agosto, foi fixado em € 480,00, que acrescido de 25% daquele custo  - n.º 1 
do art. 39º do CIMI, perfaz os € 600,00;

Fracção “B”, Fracção “E” e Fracção “L” do art. urbano da freguesia da Batalha n.º 7814  - VC 
em € 612,50 – vc = valor base dos prédios edificados – art. 39º do CIMI, custo médio de construção 
por metro quadrado e a vigorar para o ano de 2005 aprovado pelo n.º 1 da Portaria 99/2005 de 17 de 
Janeiro, foi fixado em € 490,00 que acrescido de 25% daquele custo  - n.º 1 do art. 39º do CIMI perfaz 
os € 612,50;

CL em 0,90  - cl = Coeficiente de localização – art. 42º do CIMI  - Anexo 1 à Portaria 982/2004, 
de 4 de Agosto, fixado para habitação, conforme extracto do SIGIMI anexo;

CQ em 1,07 – cq = Coeficiente de qualidade e conforto  - artº 43º do CIMI, no caso em apreço é 
coeficiente majorativo, sendo que código 3  - garagem individual = 0,04 e código 9  - sistema central de 
climatização = 0,03, o que totaliza 0,07.

Assim dou por fundamentados os critérios utilizados na avaliação em causa, que aliás decorrem 
da própria lei.

(...).»
2.2. Quanto a factos não provados, a sentença exarou:
«Factos não provados:
Com interesse para a decisão não se provaram outros factos.»
3.1. Enunciando como questões a decidir as de saber se relativamente aos impugnados actos de 

avaliação ocorre vício de forma quer por falta de fundamentação, quer por preterição do direito de 
audiência prévia, a sentença veio a concluir pela procedência da impugnação, no entendimento de que 
tais actos enfermam do dito vício de forma substanciado na respectiva falta de fundamentação (na parte 
relativa à valor do coeficiente de localização (Cl) e considerando, assim, prejudicado o conhecimento das 
demais questões suscitadas (ou seja a alegada falta de fundamentação quanto aos critérios atinentes ao 
coeficiente de qualidade – Cq – e à área bruta privativa e área bruta dependente, relativamente às áreas 
declaradas e a também alegada preterição da formalidade legal da audiência prévia do contribuinte).

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente Fazenda Pública sustentando, em síntese e no essencial, 
que a fundamentação exigível para a aplicação do Cl em causa, apenas se podia/pode circunscrever à 
identificação geográfica/física dos prédios na freguesia em causa, ao estabelecimento do Cl aplicável 
e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável, sendo que os valores em causa são públicos e 
de consulta facilitada através do site da DGCI ou junto de qualquer Serviço de Finanças, garantindo, 
desta maneira, o seu conhecimento a todo e qualquer interessado e ao público em geral, embora de 
um modo desmaterializado, e o facto de os concretos zonamentos e os coeficientes de localização, 
constantes da proposta da CNAPU não terem sido publicados em Portaria não lhes retira eficácia, pois 
que os interessados foram informados do local onde podem ser consultados, garantindo -lhes assim o 
conhecimento que se impunha.

Pelo que a fundamentação adoptada cumpriu as exigências legais e não merece censura.
3.3. Refira -se, em primeiro lugar, que embora o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) 

se tenha declarado incompetente, em razão da hierarquia, para decidir o presente recurso e declarado 
competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, 
para onde os autos subiram, não há controvérsia das partes a este propósito, sendo que, na perspectiva 
considerada pelo TCAS, também aqui se entende que o recurso tem por exclusivo objecto matéria de 
direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constantes do probatório, 
divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis, sendo a questão a decidir a 
de saber se os questionados actos de avaliação se encontram fundamentados nos termos legais quanto 
ao coeficiente de localização aplicado (que, no caso, foi fixado em 0,90).

Vejamos, pois.
4.1. A questão que é objecto do presente recurso foi já repetidamente apreciada por este Supremo 

Tribunal, sendo que, pesem embora o entendimento discordante constante do acórdão de 10/3/2011, 
proferido no processo n.º 862/10, se veio a firmar corrente jurisprudencial uniforme e unânime em 
sentido contrário ao adoptado na sentença recorrida, como pode ver -se dos acs. de 1/7/2009, rec. 
n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 14/7/2010, rec. n.º 377/10; 6/10/2010, rec. n.º 510/10; 17/3/2011, 
rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. n.º 239/11; 22/6/2011, rec. n.º 382/11); 6/7/2011, rec. n.º 307/11; 
14/12/2011, rec. n.º 747/11, 12/1/2012, rec. n.º 01043/11, 31/1/12, rec. n.º 0825/11; 7/3/2012, rec. 
n.º 01100/11; 19/4/2012, rec. n.º 01130/11; bem como do Pleno desta Secção do STA, de 2/5/2012, 
rec. n.º 0307/11.
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Exara -se, além do mais, no citado rec. n.º 382/11, o seguinte:
“É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se encontra su-

ficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que 
determinaram a sua prática.

E que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias 
em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso n.º 615/04).

No que concerne ao grau de fundamentação adequado ao caso em apreço, transcreve -se o que a 
esse propósito já este Tribunal disse no acórdão de 1/7/2009, proferido no recurso n.º 239/09:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, 
com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda 
reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema 
fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, 
de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade 
do avaliador.”.

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido 
coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficien-
tes predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios (…), ao estabelecimento do coe-
ficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45º do CIMI)» (…)

Este novo sistema de avaliações, assente em factores objectivos, não tem espaço para a subjectivi-
dade e discricionariedade do avaliador, sendo coordenado por uma comissão cuja composição garante 
a representatividade dos agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere 
o artigo 42º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia cama-
rária cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.”

4.2. Deste modo, aderindo a esta jurisprudência (que, aliás, já subscrevemos nos apontados arestos 
de 25/5/2011, 22/6/2011, 6/7/2011 e 14/12/2011, entre outros), temos de concluir que a fundamentação 
no caso exigível para a fixação do questionado coeficiente de localização, apenas se podia circunscrever 
à identificação geográfica/física do prédio no concelho e na freguesia aqui em causa e à invocação do 
quadro legal aplicável.

E, no caso, constando aqueles elementos quer das respectivas fichas de avaliação, quer da notifica-
ção da avaliação (cfr. fls. 10 a 20 e 21 dos autos, bem como as als. C) E) e F) do Probatório), não pode 
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manter -se a sentença recorrida, que, decidindo em contrário, julgou pela procedência da impugnação 
com fundamento em vício de forma por falta de fundamentação na parte referente ao dito coeficiente 
de localização.

Procedem, portanto, as conclusões do recurso da Fazenda Pública.
5. Em face do provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecer, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi julgada 
prejudicada pela solução encontrada pela 1ª instância (cfr. art. 715º, n.º 2, do CPC) a saber, quer a invo-
cada preterição de formalidades legais por falta de fundamentação quanto aos coeficientes de qualidade 
e conforto e vetustez e quanto à divergência encontrada entre as áreas brutas privativas e áreas brutas 
dependentes declaradas que, exceptuando a fracção “E”, foram corrigidas para mais relativamente às 
restantes fracções autónomas (“A”, “B”, “C” e “L”), quer a preterição de formalidade legal decorrente 
da violação do direito de audição prévia.

No seu douto Parecer, o MP pronunciou -se, aliás, por essa possibilidade de se conhecer em 
substituição, nos termos do disposto nos arts. 726º e 715º/2 do CPC e as partes, notificadas para se 
pronunciarem, querendo, nos termos do disposto no n.º 3 do citado art. 715º, nada disseram.

Todavia, o sentido do Parecer parece assentar na circunstância de ali se entender que a sentença 
apenas julgou prejudicado o conhecimento do vício decorrente da alegada violação do direito de audição 
prévia prevista no artigo 60º/1/b) da LGT.

Mas, com o devido respeito, não é assim.
Na verdade, a impugnante invocou na petição inicial da impugnação, para além da preterição 

de formalidade legal decorrente da violação do direito de audição prévia, também o vício de forma, 
por falta de fundamentação, não só quanto ao coeficiente de localização, mas, igualmente, quanto ao 
coeficiente de qualidade e conforto e ao coeficiente de vetustez encontrados, bem como falta de funda-
mentação no que respeita às divergências encontradas entre as áreas brutas privativas e as áreas brutas 
dependentes declaradas que, exceptuando a fracção “E”, foram corrigidas para mais, relativamente 
às restantes fracções autónomas (“A”, “B”, “C” e “L”) – alegando que relativamente a estas fracções 
foram declaradas as áreas privativas e áreas brutas dependentes, respectivamente, de 150 m2/42; 102 
m2/28; 150 m2/0; e 117 m2/32,8, sendo que foram avaliadas as áreas de 169,4 m2/58; 127 m2/40,2; 
169,4 m2/62,6 e 153,96 m2/48.

Acontece, no entanto, que na decisão recorrida não foi fixada a matéria de facto pertinente à apre-
ciação desses fundamentos da impugnação judicial, nomeadamente quanto à invocada divergência das 
áreas brutas privativas e áreas brutas dependentes (cfr. art. 40º do CIMI), o que, considerando que no 
presente recurso este STA não tem poderes em matéria de facto, o impede de conhecer em substitui-
ção, impondo -se, portanto, e visto o disposto nos arts. 729º e 730º do CPC, que ordenar que os autos 
regressem à 1ª instância, a fim de aí, após julgamento da matéria de facto pertinente, se conhecer desses 
fundamentos, se a tal nada mais obstar.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, conse-

quentemente, revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação quanto ao fundamento 
ali apreciado e ordenar que os autos regressem à 1ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da 
matéria de facto, serem conhecidas as restantes questões suscitadas pela impugnante, se a tanto nada 
mais obstar.

Custas a final, não sendo devidas as deste recurso, por a recorrida não ter contra -alegado.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Sisa. Isenção. Recurso jurisdicional. Questão nova. Âmbito do recurso jurisdicional. 
Objecto.

Sumário

 I — Se a recorrente não critica os fundamentos em que se baseou a sentença recor-
rida para julgar procedente a impugnação, limitando -se a carrear argumentos 
novos, sem qualquer consideração pela fundamentação factual ou jurídica que 
acompanhou a sentença recorrida, não cumpre o ónus que impendia sobre ela de, 
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baseando -se o recurso sobre matéria de direito, indicar nas alegações, «o sentido 
com que, no entender do recorrente, as normas constituem fundamento jurídico da 
decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas» [artigo 685º -A, n.º 2, alínea b), 
do CPC].

 II — Não tendo a recorrente invocado tais argumentos em sede de contestação em 
primeira instância, de modo a permitir que o Tribunal recorrido se tivesse pro-
nunciado sobre o mesmo, trata -se de questão nova, estando o STA impedido de 
se pronunciar sobre a mesma, já que os recursos jurisdicionais visam apenas o 
reexame da decisão recorrida, com vista à sua eventual anulação ou revogação, 
salvo sempre o dever de conhecimento oficioso, o que não é o caso.

 III — Se nas alegações e respectivas conclusões do recurso jurisdicional, a recorrente 
não critica os fundamentos em que se baseou a decisão recorrida, antes se alhe-
ando da fundamentação factual/jurídica que da sentença que julgou procedente a 
impugnação judicial, as mesmas revelam -se completamente ineficazes para suscitar 
qualquer tipo de censura à decisão recorrida, pelo que o recurso não pode obter 
provimento.

Processo n.º 218/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Aurimove — Sociedade Imobiliária, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - Relatório
1. Aurimove – Sociedade Imobiliária, S. A., identificada nos autos, deduziu, no Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal do Porto, impugnação judicial contra o acto de indeferimento da reclamação graciosa 
da liquidação da contribuição autárquica, nº. 2001 2560 37503, no valor de € 2.002,00, que foi julgada 
totalmente procedente.

2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, 
formulando as seguintes conclusões das suas alegações:

“A. A Fazenda Pública discorda do julgamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito da 
impugnação em presença, porque faz uma errónea aplicação do direito, na medida em que fez errónea 
subsunção do caso concreto aos princípios e normas adjectivas que regem o contencioso tributário.

B. A douta sentença recorrida, proferida em 28.10.2011 pelo Douto Tribunal a quo, julgou pro-
cedente a impugnação judicial intentada contra a decisão de indeferimento da reclamação graciosa 
deduzida da liquidação de Contribuição Autárquica (CA, adiante) relativa ao ano fiscal de 2001, con-
cedeu provimento às alegações de erro sobre os pressupostos do indeferimento de pedido efectuado ao 
abrigo do art. 10, nº1, alínea e), do Código da CA, e, assim, da liquidação, suscitadas no articulado 
inicial da impugnação, determinando, afinal, a anulação da liquidação impugnada, por esse motivo.

C. Por força do disposto no art. 268º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, é garantido 
aos administrados a tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, 
imposição constitucional que veio estabelecer a lesividade como critério aferidor da impugnabilidade 
do acto administrativo com eficácia externa,

D. e não a sua definitividade e executoriedade, como até então, conforme revelam, em harmonia 
com o mencionado normativo constitucional, os art.s 51º e 59º, nºs 3 e 4, do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, estes evidenciando a impugnabilidade contenciosa imediata de actos ad-
ministrativos primários com eficácia externa.

E. No contencioso tributário, contudo, vale ainda a regra da definitividade do acto administrativo 
tributário como exigência da sua impugnabilidade contenciosa autónoma, em face do teor do art. 54º do 
CPPT, que consagra o princípio da impugnação unitária,F. Mas com a ressalva de disposição expressa 
que permita a impugnabilidade contenciosa imediata de decisões interlocutórias destacáveis, actos de 
decisão de (sub)procedimentos conexionados com o procedimento de liquidação, mas dele autónomos, 
que determinem irreversivelmente o acto final do procedimento de liquidação.

G. Quando em relação a esse tipo de actos exista a obrigação de o impugnar autonomamente 
pela via contenciosa, sendo omitida essa reacção, fica precludido o direito de invocar as pretensas 
ilegalidades que afectem esse acto interlocutório e que se repercutem no acto final de liquidação.

H. Uma das situações em que se prevê especialmente a impugnação contenciosa autónoma de 
actos que influenciam actos finais de procedimentos de liquidação de tributos é a dos benefícios fiscais 
dependentes de reconhecimento.

I. E parece à Fazenda Pública, sem prejuízo do respeito devido e salvo melhor entendimento, que, 
na situação concreta dos autos, a decisão de indeferimento do pedido de reconhecimento da dilação 
do início da tributação em CA de prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Avintes, 
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Vila Nova de Gaia, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art. 10º do Código da CA constituiu acto de de-
cisão de (sub)procedimento conexionado com o procedimento de liquidação, mas dele autónomo, que 
determinou irreversivelmente o acto final do procedimento de liquidação consumado nas liquidações 
em causa, imediatamente impugnável contenciosamente segundo disposição expressa.

J. E como tal é passível de impugnação contenciosa imediata, nos termos do art. 95º, nºs 1 e 2, alí-
nea f), da LGT, a efectuar através de acção administrativa especial (art. 97º, nºs 1, alínea p), e 2, do CPPT).

K. Cumpre assinalar que os benefícios fiscais são factos impeditivos do nascimento da obrigação 
tributária com o seu conteúdo normal, de carácter excepcional, para tutela de interesses parafiscais 
relevantes superiores aos da tributação que impedem, e que, enquanto factos impeditivos, traduzem -se 
sempre em situações que estão sujeitas a tributação, i.e., que são subsumíveis às regras jurídicas que 
definem a incidência objectiva e subjectiva do imposto.

L. No caso dos autos, o reconhecimento do beneficio previsto na alínea e) do n.º 1 do art. 10º do 
Código da CA, instituído por razões inerentes ao próprio modelo de tributação da detenção de patri-
mónio, depende da tramitação de um procedimento específico no qual o interessado faça prova dos 
pressupostos do direito ao beneficio, que assim é reconhecido para uma duração limitada no tempo.

M. A este respeito o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF, adiante), na redacção do art. 4º então 
em vigor, distingue entre os benefícios fiscais automáticos, que resultam directa e imediatamente da 
lei, dos dependentes de reconhecimento, quando a sua efectivação necessita de um ou mais actos 
posteriores de reconhecimento,

N. sendo que, quanto a estes últimos, quando o pedido não é apresentado no prazo contado da 
verificação do facto determinante da isenção (melhor, da dilação do início da tributação, no caso), 
esta só se inicia “apenas a partir do ano seguinte ao da comunicação, cessando, todavia, no ano em 
que findaria caso tivesse sido apresentada em tempo” (cfr. n.º 6 do então art. 10º do Código da CA), o 
que leva a concluir que, não tendo o reconhecimento eficácia retroactiva, assume eficácia constitutiva,

O. razão pela qual se o reconhecimento não for obtido por via administrativa ou em impugnação 
contenciosa do acto que o negar, não poderá o beneficio fiscal ser considerado na liquidação do tri-
buto a que respeitar — cfr. o expendido em acórdão desse Colendo Tribunal ad quem de 15.12.2004, 
proc. 0211/04.

P. A decisão do respectivo procedimento de reconhecimento é, ela própria, condição legal do 
benefício, o que a torna destacável para imediata impugnação contenciosa, com base no disposto nos 
art.s 54º do CPPT e 95º, nºs 1 e 2, alínea f), da LGT, através de acção administrativa especial, por 
tratar -se de acto administrativo em matéria tributária que não comporta a apreciação da legalidade 
de acto de liquidação (art. 97º, nºs 1, alínea p), e 2, do CPPT).

Q. Deste modo, tal como decidido por esse Colendo Tribunal em acórdão de 15.11.2000, 
proc. 025432, não se tendo obtido, por decisão administrativa, ou em via de recurso contencioso, o 
pretendido beneficio, não se poderá, impugnar, com fundamento no direito a este benefício o conse-
quente acto tributário de liquidação,

R. pois tal reacção judicial iria ferir o caso decidido ou resolvido entretanto formado pela decisão, 
com efeitos semelhantes ao do caso julgado, do acto administrativo denegador do pretendido benefício 
fiscal, na falta da respectiva impugnação, graciosa ou contenciosa.

S. Assim, não tendo sido impugnada contenciosamente em tempo oportuno a decisão proferida 
em procedimento desencadeado pelo pedido de reconhecimento do beneficio previsto no art. 10º, nº1, 
alínea e), do Código da CA, a tributação efectiva em CA do artigo 3814 da matriz predial da freguesia 
de Avintes, Vila Nova de Gaia, no ano de 2001, torna -se questão assente, com força de caso decidido 
ou caso resolvido, justificando a preclusão do seu conhecimento judicial na impugnação em causa.

T. O decidido na sentença do Tribunal a quo não deve subsistir, porquanto, não tendo sido in-
vocados na impugnação vícios próprios da liquidação de CA, mas apenas vícios de anterior acto de 
indeferimento do pedido de dilação do início de tributação, não impugnado oportuna e autonomamente, 
incorreu em erro de julgamento de direito, determinante da sua revogação.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando -se a douta sentença recorrida.”
3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de o recurso não merecer pro-

vimento, conforme o seguinte parecer:
“(…)
FUNDAMENTAÇÃO
1. Exprime -se em jurisprudência pacífica dos tribunais superiores o entendimento de que o recurso 

jurisdicional visa a alteração ou anulação da decisão recorrida, em consequência da reapreciação de 
questões suscitadas pelas partes em sentido favorável à pretensão do recorrente, e não a apreciação 
de questões novas, salvo se forem de conhecimento oficioso (art.685º -A nº1 CPC)

Este entendimento conclusivo é resultante das premissas seguintes:
a) os recursos têm por objecto as decisões judiciais (art.676º nº1 CPC)
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b) na sentença o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua 
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não 
podendo ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 
o conhecimento oficioso de outras (art.660º nº2 CPC)

2. No caso concreto a recorrente suscita questão nova que não equacionou no momento proces-
sual oportuno, correspondente à contestação apresentada à impugnação judicial deduzida contra a 
liquidação da Contribuição Autárquica (art.110º nº1 CPPT; doc. fls. 28/3l): caso decidido ou resolvido 
formado no procedimento para reconhecimento de benefício fiscal, com repercussão no acto final do 
procedimento de liquidação (art. 10º nº1 alínea e) CCA)

A recorrente não impugna qualquer dos fundamentos da decisão de procedência da impugnação 
judicial, conducentes ao juízo sobre a ilegalidade da liquidação, desta omissão resultando a subsistência 
dos efeitos do julgado (art.684º nº4 CPC interpretado por maioria de razão)

Sem prescindir.
A decisão proferida em 28.08.2001 não configura acto final de qualquer procedimento de reco-

nhecimento de benefício fiscal, consistente no diferimento do início da tributação com a natureza de 
acto destacável, susceptível de impugnação contenciosa autónoma (art. 10º CCA: art.54º nº1 CPPT); 
antes a decisão final do procedimento de reclamação graciosa apresentada contra o acto de liquidação 
do imposto (probatório n.º 4; PRG apenso fls. 6)

Inexiste com expressão normativa qualquer procedimento de reconhecimento daquele beneficio 
fiscal, na medida em que o sujeito passivo se limita a comunicar ao serviço de finanças competente 
a inscrição do terreno para construção ou do prédio no activo da empresa, em consequência da sua 
afectação a construção ou a venda (art. 10º nºs 1 als. e) e f) e 5 CCA)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1) Por escritura pública de 06/11/1998, a impugnante declarou aceitar a venda do prédio sito no 

Lugar da Pousada, freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, descrito na 2ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 400, inscrito na matriz sob os artigos 1898, 1899 e 
1900, declarando que o prédio se destinava a construção no âmbito de contrato de desenvolvimento 
para habitação  - Cfr. fls. 30 a 32 do processo administrativo (PA) apenso aos autos cujo teor se dá 
aqui por integralmente reproduzido.

2) Por requerimento datado de 14/01/1999, a impugnante requereu, nos termos do art.º 10º, n.º 5 
do CCA, à AF que havia adquirido um terreno para construção, sito no Lugar de Pousada, Avintes, 
Vila Nova de Gaia e inscrito na matriz sob os artigos 1898, 1899 e 1900, declarando que o terreno 
adquirido se destinava a construção e passou a figurar no activo da empresa (matérias primas), tendo 
sido contabilizado como tal em 01/11/1998 “alínea e) do n.º 1 do art.º 10º do CCA. Mais declarou que se 
encontrava colectado pela Repartição de Finanças do 1º Bairro do Concelho do Porto pela actividade 
de exercício da indústria, comércio, importação, exportação, representações e consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas e equipamentos, urbanizações, construção civil, 
empreitas de obras públicas e particulares, concepção, edificação e exploração de empreendimentos 
turísticos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e as revenda dos adquiridos 
para esse fim  - cfr. fls. 5 do processo de reclamação graciosa (PRG) apenso aos autos cujo teor se dá 
aqui por integralmente reproduzido.

3) Em 09/03/1999, a impugnante apresentou declaração para inscrição ou alteração de inscrição 
de prédios urbanos na matriz dos prédios rústicos n.º 1898, 1899 e 1900  - Cfr. fls. 33 e 34 do PA apenso 
aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

4) Em 28/08/2001, o pedido a que se alude no ponto 2) do probatório foi indeferido, porquanto 
dos elementos juntos e da posse dos serviços, a actividade exercida pela requerente é de “compra e 
venda de imobiliários”, CAE 070120, não consta outras actividades — Cfr. fls. 6 do PRG apenso aos 
autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

5) Em 22/03/2002 foi emitida a liquidação de contribuição autárquica n.º 2001 2560 37503 rela-
tiva ao ano de 2001, Urbano — 03814, freguesia de Avintes, no valor de € 2.002,00, com data limite de 
pagamento Abril de 2002  - Cfr. fls. 4 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

6) Em 01/08/2002, a impugnante reclamou graciosamente da liquidação a que se alude no ponto 
anterior  - Cfr. fls. 2 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

7) Por ofício datado de 21/04/2005 foi a impugnante notificada para apresentar balancete repor-
tado a 31/12/1998 e a declaração de alterações de actividade de construção de prédios para venda, a 
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fim de documentar o processo de reclamação graciosa  - Cfr. fls. 8 do PRG apenso aos autos cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido.

8) A impugnante juntou ao PRG o balancete reportado a 31/12/1998, assim como o extracto da 
conta 316, relativo à aquisição do terreno e respectivos custos e registo, juntando ainda, uma vez que 
não existe qualquer declaração de alterações de actividade de construção de prédios para venda (pois 
o objecto social desde o início contemplava essa actividade) cópia da certidão do registo comercial 
da impugnante onde consta o seu objecto social  - Cfr. fls. 9 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá 
aqui por integralmente reproduzido.

9) Do balancete reportado a 31/12/1998 a que se alude no ponto anterior consta a seguinte 
inscrição:

Conta 3611 (Matérias primas) — Existências iniciais € 151.908,95
Cfr. fls. 12 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
10) Do extracto conta 3161115 consta o seguinte:
06/11/1998 Aquis. Terreno € 149.639,37
Desp. c/escrit. € 1.750,33
Pagt. Re. Terreno € 519,25
Cfr. fls. 13 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
11) Da certidão de matrícula da impugnante, emitida em 16/09/2004, a que se alude no ponto 6) 

do probatório consta sob a Aps. 15 — 940105 como objecto social “indústria, comércio, importação, 
exportação, representações e consignações de utilidade, decoração, vestuário, móveis, máquinas, via-
turas e equipamentos, urbanizações, construção civil, empreita das de obras públicas e particulares, 
concepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários, a compra e venda 
de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim”  - Cfr. fls. 16 do PRG apenso 
aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

12) Sob a Ap. 10/20030307, alteração do contrato de sociedade, foi alterado o objecto social, 
passando a constar o seguinte, no que ao caso releva:

“d) a execução de operações de urbanização e de loteamento e ainda de obras de construção 
civil e de empreitadas de obras públicas e particulares;

e) a construção de edifícios e a correspondente venda e quaisquer outras formas de comerciali-
zação dos mesmos”:

Cfr. fls. 26 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
13) Em 15/03/2006 foi elaborada proposta de decisão, segunda a qual:
“A reclamante supra identificada vem reclamar da liquidação de CA do ano de 2001, relativa ao 

artigo 3814 urbano da freguesia de Avintes, alegando que aquele prédio foi adquirido como terreno 
destinado a construção. Assim, nos termos da alínea e) do nº. 1 do art.º 10º do CCA, a CA só é devida 
no quinto ano seguinte inclusive em que o referido prédio passou a figurar no activo da reclamante.

Elementos julgados relevantes para a apreciação do pedido:
1. Em 28/01/1999 a reclamante veio requerer a aplicação do disposto na alínea e) do n.º1 do 

art.º 10º do CCA.
2. Por despacho de 17/09/2002, o pedido foi indeferido, uma vez que o contribuinte apenas se 

encontrava colectado pela actividade de “compra e venda de bens imobiliários” não constando outras 
actividades.

3. A contribuinte não vem juntar aos autos documento que possa contrariar o referido no ponto 
anterior.

4. Nestes termos, sendo o pedido legal, feito em tempo e com legitimidade, proponho a V. Exª o 
indeferimento do pedido”.

Cfr. fls. 27 do PRG apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
14) Em 30/03/2006, a impugnante exerceu o direito de audição  - Cfr. fls. 31 a 35 do PRG apenso 

aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
15) Por despacho de 12/04/2006 foi a reclamação graciosa indeferida, por a AF ter considerado 

que não foram trazidos aos autos quaisquer outros elementos que possibilitem a alteração da proposta 
de decisão”.

2. DE DIREITO
2.1. A questão a apreciar e decidir
A ora recorrida, tendo adquirido um prédio para construção, deduziu oportunamente pedido de 

não sujeição do mesmo a contribuição autárquica durante 5 anos, nos termos do art. 10º, nº1, alínea e), 
do CCA, por entender que reunia os respectivos pressupostos de isenção, que foi indeferido.

Inconformada recorreu do despacho de indeferimento e correspondente liquidação da Contribui-
ção autárquica, para o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou a impugnação totalmente 
procedente.
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Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
“O art.º 10º, n.º 1, alínea e) do Código da Contribuição Autárquica (CA) estatui que a contribuição 

é devida a partir do quinto ano seguinte, inclusive, àquele em que um terreno para construção tenha 
passado a figurar no activo de uma empresa que tenha por objecto a construção de edifícios para venda.

Nos termos deste dispositivo, em caso de terreno para construção adquirido por uma empresa 
para nele construir um prédio que destina a revenda a contribuição autárquica não é devida durante 
cinco anos contados da data em que aquele bem passou a figurar no activa da empresa, permitindo -se 
assim que a empresa edifique o imóvel que pretende revender e, durante esse período não seja tributada 
em contribuição autárquica. Para tanto, impõe -se que esse terreno faça parte do activo da empresa na 
medida em que nesse activo devem ser inscritos todos os bens que pertencem à empresa (1).

Assim, para beneficiar da isenção vinda a referenciar é necessário o preenchimento dos seguintes 
requisitos:

 - Tratar -se de um terreno para construção;
 - Que passe a figurar no activo da empresa;
 - Que essa empresa tenha por objecto a construção de edifícios para venda.
A divergência entre a Administração Tributária e a impugnante reside, essencialmente, no facto 

de a primeira considerar que a impugnante não deve beneficiar da isenção de contribuição autárquica 
prevista no art.º 10, n.º 1, e), do CCA, porquanto se encontra colectada apenas pela actividade de “com-
pra e venda de bens imobiliários”, CAE 070120, não constando outras actividades e a segunda, pelo 
contrário, defender que deve beneficiar de tal isenção porquanto no seu objecto social está incluída a 
construção de edifícios para venda, sendo que o imóvel passou a figurar no seu activo.

(…)
Ora, o art.º 10º, n.º 1, alínea e), do CCA exige como requisito, entre outros, que a empresa tenha 

por objecto a construção de edifícios para venda.
Decorre do probatório que o objecto social da impugnante é, desde 1994, a indústria, comércio, 

importação, exportação, representações e consignações de utilidade, decoração, vestuário, móveis, 
máquinas, viaturas e equipamentos, urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e 
particulares, concepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliários, a compra 
e venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim.

Assim, não obstante a impugnante ter alterado o seu objecto social em 2003 para contemplar a 
construção de edifícios e a correspondente venda, o certo é que já anteriormente o objecto social da 
empresa incluía, entre outros, a construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concep-
ção, edificação e exploração de empreendimentos imobiliários, a compra e venda de prédios urbanos 
e revenda dos adquiridos para esse fim.

O entendimento da AF segundo o qual a impugnante não beneficia da aludida isenção, porquanto 
a impugnante se encontra colectada apenas pela actividade de “compra e venda de bens imobiliários”, 
CAE 070120, não constando outras actividades, não tem qualquer suporte na letra da lei.

Com efeito, o legislador utilizou a expressão “objecto” e não “esteja colectada para a actividade 
de construção de edifícios para venda”, pelo que releva, nesta sede, é o objecto social da sociedade 
constante da certidão de matrícula.

Nos termos do art.º 9, n.º 1, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais (CSC), o objecto da 
sociedade constitui um dos elementos do contrato de sociedade, sendo que nos termos do art.º 11º, n.º 2 
como objecto da sociedade devem ser indicadas no contrato as actividades que os sócios propõem que 
a sociedade venha a exercer.

Assim, o objecto da sociedade deve conter as actividades económicas que uma sociedade se en-
contrará habilitada a exercer, pois se a sociedade exercer actividade não compreendida no objecto con-
tratual poderá ser requerida a sua dissolução administrativa, nos termos do art.º 142º, n.º 1, d), do CSC.

No caso dos autos, resulta que a impugnante se encontra habilitada a exercer diversas actividades, 
entre as quais se inclui a construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, concepção, 
edificação e exploração de empreendimentos imobiliários, a compra e venda de prédios urbanos e 
revenda dos adquiridos para esse fim.

Assim, não obstante a sociedade se encontrar colectada apenas para a actividade de compra e 
venda de bens imobiliários, tal não significa que não possa exercer as demais actividades prevista no 
seu objecto social.

(…), sendo a CAE uma mera estrutura ao serviço do sistema estatístico entendo que o legislador 
fiscal utilizou no 10º, n.º 1, alínea e) do CCA a expressão “objecto” com o sentido de objecto social 
tal qual é definido pelo Direito Comercial, não decorrendo directamente da lei qualquer outro sentido, 
nos termos do n.º 2, do art.º 11º, da LGT.

(…)
Além disso, a Administração fiscal tem sempre a possibilidade de liquidar a contribuição por 

todo o período decorrido desde a aquisição, caso ao prédio seja dada diferente utilização, nos termos 
do art.º 10º, n.º 2 do CCA, pelo que não é legalmente justificável a não atribuição da isenção de con-
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tribuição autárquica pelo facto de a impugnante estar colectada apenas pela actividade de “compra e 
venda de bens imobiliários”, CAE 070120, não constando outras actividades, quando o seu objecto 
social contempla a construção de edifícios e venda.

Face ao exposto, tendo o imóvel passado a figurar no activo da impugnante em 06/11/1998, con-
forme resulta do extracto da conta 3161115 e balancete reportado a 31/12/1998, a impugnante beneficiava 
em 2001, data da liquidação posta em crise nos presentes autos, da isenção prevista no art.º 10º, n.º 1, 
e), do CCA, pelo que o acto de indeferimento da reclamação graciosa e liquidação de contribuição 
autárquica enfermam de vício de erro nos pressupostos de direito, devendo, por isso, ser anulados”.

Contra o assim decidido vem a Fazenda Pública com o presente recurso concluindo, em síntese, que:
A decisão de indeferimento do pedido de reconhecimento da dilação do início da tributação em 

Contribuição Autárquica do prédio em causa era passível de impugnação autónoma, imediata, por ser 
destacável, com base no disposto nos arts. 54º do CPPT e 95º, nºs 1 e 2, alínea f), da LGT.

Assim sendo, tal como decidido por Acórdão do STA, de 15.11.2000, proc. 025432, “não se 
tendo obtido, por decisão administrativa, ou em via de recurso contencioso, o pretendido beneficio, 
não se poderá, impugnar, com fundamento no direito a este benefício o consequente acto tributário de 
liquidação”.

“(…) pois tal reacção judicial iria ferir o caso decidido ou resolvido entretanto formado pela 
decisão, com efeitos semelhantes ao do caso julgado, do acto administrativo denegador do pretendido 
benefício fiscal, na falta da respectiva impugnação, graciosa ou contenciosa”.

Pela análise das alegações e respectivas Conclusões, verifica -se que a Fazenda Pública, tal como 
realça o Ministério Público, no seu parecer, não ataca nenhum dos fundamentos adiantados na sentença 
recorrida para fundamentar a anulação do despacho de indeferimento reclamado, centrando -se na in-
vocação de questão totalmente nova.

De facto, a recorrente, depois de alegar em abstracto que “A Fazenda Pública discorda do jul-
gamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito da impugnação em presença, porque faz uma 
errónea aplicação do direito, na medida em que fez errónea subsunção do caso concreto aos princípios 
e normas adjectivas que regem o contencioso tributário (ponto A das Conclusões), como que se alheia 
da sentença e dos seus fundamentos para se centrar na invocação de um argumento novo, a saber: 
que a recorrida devia ter impugnado autonomamente o indeferimento do pedido de reconhecimento 
da dilação do início da tributação em Contribuição Autárquica do prédio em causa, através de acção 
administrativa especial, por se tratar de acto administrativo em matéria tributária que não comporta a 
apreciação da legalidade de acto de liquidação. E fundando -se no Acórdão deste Supremo Tribunal de 
15/12/2004, proc n.º 0211/04, conclui que “não se tendo obtido, por decisão administrativa, ou em via 
de recurso contencioso, o pretendido benefício, não se poderá, impugnar, com fundamento no direito 
a este benefício o consequente acto tributário de liquidação.”

Ou seja, a recorrente não critica os fundamentos em que se baseou a sentença recorrida para julgar 
procedente a impugnação, limitando -se a carrear argumentos novos, sem qualquer consideração pela 
fundamentação factual ou jurídica que acompanhou a sentença recorrida. Ao proceder, desta forma, a 
recorrente não cumpriu o ónus que impendia sobre ela de, baseando -se o recurso sobre matéria de direito, 
indicar nas alegações, “o sentido com que, no entender do recorrente, as normas constituem fundamento 
jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas” [art. 685º -A, n.º 2, alínea b), do CPC].

Independentemente da justeza do invocado com base no decidido no citado Acórdão deste Supremo 
Tribunal, a verdade é que a Fazenda Pública não o invocou em sede de contestação em 1ª instância, 
não sendo este o momento processual adequado para o fazer. Por não ter sido invocada oportunamente 
aquela questão, de modo a permitir que o Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, e 
porque não se trata de questão de conhecimento oficioso, não poderia de qualquer modo agora este 
Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.

Como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial 
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de 
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com 
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da deci-
são recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de 
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal 
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (2).

No mesmo sentido, ficou consignado no Acórdão de 11/5/2011, proc n.º 04/11, que constituindo o 
recurso jurisdicional “um meio de impugnação da decisão judicial com vista à sua alteração ou anulação 
pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, 
assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que 
padeça”, estará votado ao “insucesso o recurso que se alheia totalmente da fundamentação factual e/ou 
jurídica que determinou a decisão de improcedência da impugnação. No mesmo sentido, cfr, designa-
damente, o Acórdão de 1/7/2009, proc n.º 590/09; o Acórdão do Pleno de 2/6/2004, proc n.º 47978 e, 
mais recentemente, o Acórdão do STA de 25 de Janeiro de 2012, proc 12/2012.
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Aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em análise, facilmente se conclui que, tendo 
presente as alegações da recorrente e as respectivas conclusões, as mesmas se revelam completamente 
ineficazes para suscitar qualquer tipo de censura à decisão recorrida, pelo que o presente recurso não 
pode obter provimento.

III  - Decisão
Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro.

(1) Neste sentido, Acórdão do TCA Sul de 05/07/2005, Proc. nº. 00442/03.
(2) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 

1/6/2005, proc n.º 028/05. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Tendo a Embargante pedido no articulado de resposta às excepções arguidas pela 
Fazenda Pública a apreciação da questão da nulidade da sua citação e, para o 
caso de se julgar que ela não detinha a qualidade de «terceiro», a apreciação da 
questão da admissibilidade de convolação dos embargos em oposição à execução, 
convolação que terminou por requerer ao abrigo do disposto nos artigos 98.º, 
n.º 4, do CPPT, 97.º, n.º 3, da LGT, e 199.º do CPC, é nula a sentença que não se 
pronunciou sobre essas questões e pretensões, pendentes de resolução à data da 
sua prolação.

 II — Procedendo este fundamento do recurso, de nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia, prevista na 1ª parte da alínea d) do artigo 668.º do CPC e no artigo 125.º 
do CPPT, não resta a este Supremo Tribunal outra possibilidade que não seja a 
de mandar baixar os autos ao tribunal de 1ª instância para que aí se proceda à 
reforma da sentença em conformidade com o preceituado no n.º 2 do artigo 731.º 
do CPC, sabido que o n.º 1 deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo 
suprir a nulidade por omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades 
previstas nas alíneas c) e e) e 2.ª parte da alínea d) do artigo 668.º do CPC.

Processo n.º 316/12 -30.
Recorrente: Maria Júlia Pereira Rodrigues.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. MARIA JÚLIA PEREIRA RODRIGUES, com os demais sinais dos autos, recorre para o Su-
premo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
em 26 de Dezembro de 2011, que absolveu a Fazenda Pública da instância nos embargos de terceiro 
que aquela deduziu contra a penhora do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Oli-
veira do Douro sob o artigo 3254, efectuada nos autos de execução fiscal n.º 3964 1997 01027654 e 
apensos, que o Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 4 instaurou contra a sociedade GAIMUNDO 
– Sociedade de Construções, Ldª, por dívidas de IRC, IRS, Imposto Selo e IVA, no montante global 
de € 276.348,74 e que reverteu contra João Domingues de Sousa, cônjuge da Embargante à data dessa 
penhora.
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1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. No presente recurso, o tema essencial, que a recorrente mui respeitosamente coloca à conside-

ração dos Meritíssimos Julgadores, consiste em saber se as questões formais, instrumentais e adjectivas 
relevam mais e ultrapassam as questões essenciais, materiais e de substância;

2. Em concreto, a questão essencial é saber se a recorrente é também legalmente responsável pelo 
pagamento da quantia exequenda por ser responsável originária ou subsidiária, ou é responsável por 
tal pagamento por ter intitulado a sua peça processual de “Embargos de Terceiro”, e não Oposição à 
Execução ou Impugnação Judicial;

3. No requerimento inicial de oposição à execução, a recorrente alega factos concretos e objectivos 
que preenchem o fundamento da ilegitimidade previsto na alínea b) do art. 204.º do CPPT;

4. A dedução da oposição com base nos factos que consubstanciam o fundamento da ilegitimidade 
da oponente, como executada, com respeito ao prazo legal, decorre da data da autuação da oposição, e 
dos factos tidos por provados, nomeadamente os mencionados nos nºs 9 e a expressão: “Não resultou 
provado que a embargante tenha tido conhecimento da penhora em momento anterior a 20.11.2007, 
por inexistir nos autos qualquer documento que o comprove”;

5. A ilegitimidade que constitui fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do n.º 1 do 
art. 204.º do CPPT), é uma ilegitimidade substantiva que se relaciona com a dívida exequenda e com 
o respectivo título e não com a incidência do tributo;

6. A penhora de um bem que faz parte de património comum sem que todos os titulares sejam 
executados é ilegal, podendo os restantes co -titulares reagir para defesa dos seus direitos através dos 
adequados meios de resistência legal, por ocorrer uma indevida apreensão de bem comum para satis-
fação de obrigação que pertence a um só co -titular;

7. Encontram -se reunidos os requisitos legais para CONVOLAÇÃO e, uma vez convolado o pro-
cesso, nos termos dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, encontram -se alegados os factos 
que, uma vez tidos por provados, determinam a ILEGITIMIDADE como fundamento da oposição à 
execução, nos termos da alínea b) do art. 204.º do CPPT;

8. Verifica -se a nulidade da douta sentença por omissão de pronúncia por não se ter pronunciado 
sobre as questões alegadas pela recorrente sobre as quais se havia de ter pronunciado, nos termos dos 
arts. 668.º, n.º 1, alínea d), e 716.º, n.º 1 do CPCivil;

Violou a douta sentença em crise os comandos legais dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT, 98.º, n.º 4, 
203.º, 204.º, alínea b) do CPPT e arts. 668.º, n.º 1, alínea d) e 716.º, n.º 1 do CPCivil.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por despacho que consta de fls. 173, proferido ao abrigo do disposto no artigo 668.º n.º 4 do 

Código de Processo Civil na redacção vigente antes da alteração operada pelo Dec.Lei n.º 303/2007, 
de 24 de Agosto, o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” sustentou a inexistência da invocada nulidade 
da sentença por omissão de pronúncia com a seguinte motivação: «Compulsados os autos, constata -se 
que, ao invés do alegado pela Recorrente, a decisão sob recurso não errou no julgamento das questões 
que lhe foram submetidas, fazendo adequada aplicação do direito aos factos dados como provados, 
tendo -se pronunciado sobre todas as questões que devia apreciar, pelo que se mantém a decisão re-
corrida nos seus precisos termos, nada se nos oferecendo acrescentar».

1.4. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do STA emitiu douto parecer no sentido de que 
devia ser negado provimento ao recurso, por entender não se verifica o vício de omissão de pronúncia, 
na medida em que o tribunal recorrido teve em conta a questão da convolação quando referiu «… fi-
cando assim prejudicadas as demais questões suscitadas.». Para além disso, defende que não há dever 
de convolação, por inexistir erro na forma do processo, atenta a causa de pedir e o pedido deduzido.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Em 03/04/1966, a Embargante contraiu matrimónio com o Executada João Domingues de 

Sousa, no regime de comunhão de adquiridos  - Cfr. Documento junto com a petição inicial, a fls. 48 -49 
do processo físico.

2. Em 20/11/1978 foi registada na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia a 
aquisição a favor de João Domingues de Sousa do «prédio urbano», sito na «Rua ……………. ou Rua 
……….. n.º ….. (...) artigo 3254»  - Cfr. Documento de fls. 25 -28 do processo físico.

3. Em 22/04/1997, foi instaurado contra a empresa GAIMUNDO  - Construções Ldª o processo 
de execução fiscal n.º 396419970102765.4 e apensos por dívidas de IVA, IRS, IRC e Imposto Selo dos 
anos de 1994 a 1999  - Cfr. Documento de fls. do processo físico

4. Em 13/01/2003, João Domingues de Sousa foi citado, na qualidade de responsável subsidiário, 
para os termos do processo de execução fiscal referido em 3)  - Cfr. Documento de fls. 13 do processo físico.

5. Em 14/11/2003, no âmbito do processo de execução fiscal referido em 3), foi penhorado «um 
prédio urbano, sito na Rua ………….., ……., da freguesia de ………., concelho de Vila Nova de 
Gaia (…), inscrito na respectiva matriz urbana (...) sob o artigo 3254, em nome de João Domingues 
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de Sousa», tendo sido nomeado fiel depositário João Domingues de Sousa  - Cfr. Documento de fls. 17 
do processo físico.

6. Em 16/12/2005, foi registada na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia a 
penhora referida em 5)  - Cfr. Documento de fls. 25 -28 do processo físico.

7. Em 11/07/2006, foi homologado por sentença o divórcio por mútuo consentimento entre a 
Embargante e o Executado  - Cfr. Documento junto com a petição inicial, a fls. 48 -49 do processo físico.

8. Em 19/11/2007, a Administração tributária remeteu à ora Embargante, sob registo postal com 
aviso de recepção, o Ofício n.º 9012, de onde consta «De conformidade com o disposto no art. 239.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, conjugado com os arts. 886º e 888º/A do Código de 
Processo Civil fica Vª Ex.ª por este meio citada, na qualidade de Cônjuge do Executado no Processo 
acima indicado, de que foi designado o dia 10 de Janeiro de 2008, pelas 10:30 horas, neste Serviço de 
Finanças, para se proceder à venda, por propostas em carta fechada, do Prédio urbano inscrito na Matriz 
Predial Urbana da freguesia de Oliveira do Douro, sob o n.º 2524, em nome de JOÃO DOMINGUES 
DE SOUSA», tendo no respectivo aviso de recepção sido aposta, em 20/11/2007, assinatura ilegível 
 - Cfr. Documentos de fls. 60 e 61 do processo físico.

9. Em 29/11/2007, a Administração Tributária remeteu à ora Embargante, sob registo postal com 
aviso de recepção, o Oficio n.º 9371, de onde consta «Substitui a citação enviada em 2007/11/19, 0fício 
n.º 9012» e «De conformidade com o disposto no artº 239º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, conjugado com os artsºs 886º e 888º/A do Código de Processo Civil e para os efeitos desig-
nados no art. 220º do CPPT, fica Vª a Exª por este meio citada, na qualidade de Cônjuge do Executado 
no Processo acima indicado, de que foi designado o dia 10 de Janeiro de 2008, pelas 10,30 horas, neste 
Serviço de Finanças, para se proceder à venda, por propostas em carta fechada, do Prédio urbano ins-
crito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Oliveira do Douro, sob o n.º 2524, em nome de JOÃO 
DOMINGUES DE SOUSA», tendo o respectivo aviso de recepção sido assinado em 30/11/2007, pela 
ora Embargante  - Cfr. Documentos de fls. 60 e 61 do processo físico.

10. O bem penhorado a que se alude em 2) constituiu a casa de morada de família onde os côn-
juges residiram na pendência do casamento, tendo sido acordado, aquando do divórcio por mútuo 
consentimento, que o mesmo seria atribuído à ora Embargante  - Cfr. Documento junto com a petição 
inicial, a fls. 48 -49 do processo físico.

11. Em 29/11/2007, foram deduzidos os presentes embargos  - Cfr. carimbo aposto na respectiva 
petição inicial a fls. 43 dos autos.

3. Os presentes embargos de terceiro foram deduzidos contra o acto de penhora do prédio urbano 
inscrito na matriz predial da freguesia de Oliveira do Douro sob o art. 3254, realizado em processo de 
execução fiscal instaurado contra a sociedade comercial GAIMUNDO  - Sociedade de Construções, 
Ldª, por diversas dívidas tributárias, e revertido contra João Domingues de Sousa, titular do direito de 
propriedade sobre o prédio penhorado.

Com efeito, na sequência da penhora do prédio em 14/11/2003 – na vigência do seu matrimónio 
e que constituía, de forma incontroversa, um bem comum do casal – foi realizada a citação do seu 
ex -cônjuge (dada a dissolução do matrimónio após a reversão e a penhora), em conformidade com o 
disposto no art.º 212.º do CPPT (para que este pudesse requer a separação de bens face à natureza da 
dívida, da exclusiva responsabilidade do executado) e com o disposto no art.º 239.º do CPPT (que obriga 
à citação do cônjuge sempre que sejam penhorados bens imóveis, independentemente de se tratar de 
dívida comum ou de dívida da exclusiva responsabilidade do executado), tendo deduzido embargos 
de terceiro com vista ao «levantamento da penhora incidente sobre a metade da embargante, com as 
legais consequências».

Para o efeito alegou, em suma, não ser responsável pelo pagamento da dívida (por nunca ter sido 
sócia ou gerente da sociedade executada nem se ter operado, quanto a si, a reversão da execução) e que 
a penhora ofende a sua posse e o seu direito sobre o bem, por se tratar de bem comum que por força da 
dissolução do casamento lhe cabe em comunhão autónoma, na proporção de metade, e que é objecto 
da sua posse há mais de 20 anos.

Posteriormente, em resposta às excepções invocadas pelo Representante da Fazenda Pública em 
sede de contestação, a Embargante veio invocar, além do mais, que no caso de se considerar que ela não 
podia utilizar este meio processual por não deter a qualidade de “terceiro”, o tribunal deveria atender a 
toda a factualidade alegada na petição inicial tendente a demonstrar a sua falta de responsabilidade pelo 
pagamento da dívida exequenda e proceder à convolação dos autos em oposição à execução perante 
este fundamento legítimo de oposição, subsumível na alínea b) do art.º 204.º do CPPT, traduzido na 
sua ilegitimidade para a execução. Razão por que terminou esse articulado pedindo, além do mais, que 
«Se proceda à convolação da presente oposição de embargos de terceiro, em oposição à execução, 
atendendo ao disposto nos artigos 98.º, número 4 do CPPT e 97.º, número 3 da LGT, e, também, do 
artigo 199.º do Código de Processo Civil (ex vi artigo 2.º, e) do CPPT) que determinam ser o erro na 
forma de processo corrigível.».
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Na sentença recorrida foi, desde logo e em primeira linha, apreciada a questão da (i)legitimidade 
da Embargante para embargar de terceiro, no pressuposto, assumido pelo julgador, de que «a quali-
dade de terceiro não é um requisito de que dependa a procedência dos embargos, mas um pressuposto 
processual da sua admissibilidade», tendo -se concluído que a Embargante não detinha, efectivamente, 
legitimidade processual activa para os embargos, por ter sido chamada à execução nos termos do disposto 
nos artigos 239.º e 212º do CPPT, ficando habilitada, a partir daí, a exercer todos os direitos que a lei 
processual confere ao executado, em consonância com o disposto no artigo 864.º -A do CPC, perdendo, 
assim, a possibilidade de embargar de terceiro. Nesse contexto factual e jurídico, julgou -se «que a Em-
bargante não é terceiro nos presentes autos de execução fiscal, procedendo a excepção de ilegitimidade 
suscitada pela Fazenda Pública, ficando assim prejudicadas as demais questões suscitadas.».

As questões que a ora Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença 
é nula por omissão de pronúncia – por não ter apreciado as questões por si colocadas no articulado 
de resposta à contestação, atinente ao pedido de convolação dos embargos de terceiro em oposição à 
execução fiscal – e, no caso negativo, se a sentença incorreu, ainda assim, em erro de julgamento ao 
não determinar essa convolação, por violação das normas legais constantes dos artigos 97.º, n.º 3, da 
LGT, e 98.º, n.º 4, 203.º e 204.º, alínea b), do CPPT.

3.1. Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

em consonância, aliás, com o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, 
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.

Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º 
n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à 
sua apreciação, e de não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe 
permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a violação dessa obrigação a 
nulidade da sentença por omissão de pronúncia. E como já explicava o Professor Alberto dos Reis, 
no Código de Processo Civil Anotado, Coimbra, 1984, Vol. V, pág. 53, «Quando o artigo 660.º diz 
– o juiz deve resolver todas as questões que as partes tiverem submetido à sua apreciação e só essas 
– o alcance do ditame coincide precisamente com o que Alfredo Rocco exprime na sua proposição: 
a sentença deve incidir sobre tudo o que for pedido e só sobre isso. Com efeito, depois de enunciar a 
sua tese, Rocco esclarece -a neste termos:

Pedido é toda a questão que a parte submete ao juiz, todo o ponto acerca do qual reclama dele 
um julgamento, um juízo lógico; não é, pois, só a questão principal, a da existência ou inexistência da 
relação litigiosa; pedidos são também as questões secundárias que constituem premissas indispensá-
veis para a solução daquela. Pedidos não são unicamente os pontos sobre os quais o autor pretende o 
veredicto do magistrado, a fim de obter a declaração positiva da relação (reconhecimento do direito 
que se arroga); são também os pontos sobre os quais o réu se propõe obter pronúncia negativa (...)».

E, como também acrescenta este autor, «O que importa, em última análise, é o estado da causa no 
momento em que se encerra a discussão final (...); até essa altura pode o litígio sofrer modificações; 
algumas das questões postas inicialmente podem ter sido resolvidas, abandonadas ou eliminadas; podem 
outras ter surgido. De modo que, para dar satisfação perfeita às exigências contidas na 2ª parte da 
do art. 660.º, o juiz tem de reportar -se ao condicionalismo existente no momento referido; cumpre -lhe 
resolver todas as questões pendentes nesse momento e só essas»  - ob. citada, pág. 55.

No caso vertente, a Embargante pediu no articulado de resposta às excepções arguidas pela Fazenda 
Pública não só a apreciação da questão da nulidade da citação como, para o caso de se julgar que ela 
não detinha a qualidade de “terceiro”, a questão da admissibilidade legal de convolação dos embargos 
em oposição à execução, terminando por pedir ao tribunal essa convolação ao abrigo do disposto nos 
artigos 98.º, n.º 4, do CPPT, 97.º, n.º 3, da LGT, e 199.º do CPC.

A decisão recorrida, embora tenha julgado procedente a referida excepção, na consideração de 
que a Embargante carecia de legitimidade processual activa por não deter a qualidade de “terceiro” face 
à sua citação para a execução, não se pronunciou sobre as questões e pedidos formulados no referido 
articulado (implicitamente admitido, por nunca ter recaído sobre ele despacho a julgá -lo inoportuno 
ou inadmissível), designadamente sobre a possibilidade legal da pretendida convolação, descurando, 
assim, as questões que ali foram colocadas e que se encontravam pendentes de resolução à data da 
prolação da sentença.

E o conhecimento dessas questões, maxime da convolação para o indicado meio processual ou 
para outro que o Tribunal julgue mais adequado (como seja a reclamação prevista no artigo 276.º do 
CPPT1), não se mostra prejudicado pela solução dada à causa, pois fora colocada e pedida pela Em-
bargante precisamente para o caso de vir a proceder aquela referida excepção.

Sendo assim, não resta se não julgar procedente a arguição de nulidade da sentença.
Procedendo este fundamento do recurso, de nulidade da sentença por omissão de pronúncia, pre-

vista na 1ª parte da alínea d) do art.º 668.º do CPC e no art.º 125.º do CPPT, não resta a este Supremo 
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Tribunal outra possibilidade que não seja a de mandar baixar os autos ao tribunal de 1ª instância para 
que aí se proceda à reforma da sentença em conformidade com o preceituado no n.º 2 do art.º 731.º 
do CPC, sabido que o n.º 1 deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo suprir a nulidade 
por omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades previstas nas alíneas c) e e) e 2ª parte da 
alínea d) do artigo 668.º do CPC.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, julgar nula a sentença por omissão de pronúncia 
e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que proceda à sua reforma.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Lino Ribeiro.

(1) (No qual se prevê a possibilidade de impugnação não só de decisões como, também, de meros actos de execução 
praticados pelo órgão de execução fiscal ou de outras autoridades da administração tributária que afectem os direitos ou inte-
resses legítimos do executado ou de outro interessado, e que deve ser utilizado para reagir contra a prossecução da execução 
com a venda de um bem cuja penhora se considere inadmissível ou, pelo menos, para reagir contra a extensão com que foi 
realizada a penhora.) 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Processo n.º 428/12 -30.
Recorrente: Município do Porto.
Recorrida: Zon TV Cabo Portugal.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. O Município do Porto, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto, de 5 de Setembro de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida pela Zon 
TV Cabo Portugal, com os demais sinais nos autos, da liquidação da taxa municipal de ocupação da 
via pública, relativa ao ano de 2009, no valor total de €464.988,62.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença do tribunal a quo que julgou a impugna-

ção judicial procedente, por considerar que a partir da entrada em vigor da Lei 5/2004, a aplicação da 
TMDP prevista no art. 106º afasta a taxa municipal de ocupação do domínio público, o que acarreta a 
ilegalidade da liquidação impugnada.
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2. A sentença recorrida enferma do vício de errónea interpretação e aplicação das normas jurídicas, 
maxime da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

3. Vem a sentença recorrida invocar que os actos de liquidação sub judice estão feridos de ilega-
lidade, por cumulação indevida da taxa de ocupação da via pública com a taxa municipal de direitos 
de passagem (doravante TMDP).

4. O raciocínio supra explanado não pode proceder no acórdão que irá ser proferido por V. Exas.
5, A actuação da Recorrente encontra -se devidamente legitimada e legalmente enquadrada, 

porquanto respeita as normas vigentes e os princípios subjacentes à criação dos diplomas legais e das 
taxas a cobrar.

6. Os valores liquidados resultam da normal aplicação das normas constantes nos regulamentos 
municipais, em vigor à data.

7. As taxas de ocupação são devidas pelo uso e ocupação que se faz do domínio público, pelo 
que a sua razão de ser prende -se efectivamente com a utilização de terrenos com o domínio público 
municipal.

8. As sociedades comerciais que usufruem desta autorização, como é o caso da Recorrida, fazem-
-no ao abrigo do seu objecto social e na prossecução da sua finalidade comercial e económica.

9. Com efeito, são empresas que necessitam de colocar determinados equipamentos que são ne-
cessários à correcta prestação do serviço.

10. Mas a tónica desta taxa centra -se na disponibilidade na utilização que se faz do domínio 
público, nada tendo a ver com a qualidade do serviço prestado nem com as relações dessas empresas 
prestadoras dos serviços com os clientes finais.

11. Ao contrário do que afirma a sentença a quo, a TMDP visa taxar outra realidade tributária, 
diferente da realidade subjacente à taxa de ocupação.

12.A entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro), 
veio transpor para o nosso ordenamento as Directivas 2002/20/CE e 2002/21/CE, e veio permitir aos 
municípios a cobrança de uma TMDP, como contrapartida dos direitos e encargos relativos à implan-
tação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 
os clientes finais do correspondente município.

13. O que se pretendeu com a criação desta taxa, não foi tributar o direito à ocupação do solo 
público, e a correspondente autorização por parte da entidade municipal competente, mas sim tributar 
a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas (onde se insere a Recorrida) prestar o 
correcto e correspondente serviço contratado com o cliente.

14. E tanto não estamos  - na TMDP  - no domínio da contraprestação pela ocupação do solo pú-
blico que a própria Directiva 2002/21/CE, no seu artigo 11, n.º 1, refere a possibilidade de um pedido 
de concessão de direitos de instalação de recursos em propriedade privada.

15. Assim, a realidade tributária subjacente às duas taxas não é a mesma, pois até se admite a 
cobrança da TMDP por direitos de passagem em propriedade privada.

16. E nos termos do artigo 13º da Directiva n.º 2002/20/CE, a cobrança das taxas pelo direito de pas-
sagem visa garantir a utilização óptima de todos os recursos por parte, obviamente, dos clientes do serviço.

17. Assim se justifica que sejam os clientes finais a pagar a taxa determinada na factura que lhes 
apresentam e isto em ordem ao melhor serviço possível  - vide artigo 106º, nº2 e 3 e artigo 5º, n.º 1, 
alínea c), n.º 2, alínea a) e 4 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

18. A TMDP visa tributar a utilização dos bens de domínio público e privado para a prestação do 
serviço, em função de um percentual da facturação e do benefício que a empresa obtém da utilização.

19. A própria Directiva diz -nos que o objectivo da sua criação foi facultar aos cidadãos o direito 
ao acesso a infra -estruturas e serviços de baixo preço e de grande qualidade e a uma vasta gama de 
serviços  - considerando 4 da Directiva n.º 2002/21/CE.

20. Nestes termos, a tributação da TMDP não incide sobre o mesmo facto e realidade tributária 
da taxa de ocupação da via pública.

21. A sentença recorrida conclui pela defesa de que a taxa de ocupação viola as regras conforma-
doras da TMDP, nomeadamente o artigo 106º a Lei nº5/2004, de 10 de Fevereiro.

22. Mas tal decorre de uma errada interpretação da norma jurídica que considera que os requisitos 
inerentes à legalidade da TMDP sejam reportados à Taxa de Ocupação do Solo.

23. Esta interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes, pois 
a TMDP é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação do solo, sendo reguladas por diferentes 
diplomas legais.

24. A taxa de ocupação do solo não tem de respeitar a aludida disposição legal referida, porquanto 
essa é somente referente à TMDP.

25.Tratam -se de duas realidades tributárias diferentes e com uma incidência subjectiva diferente!
26. De facto, a TMDP é cobrada ao cliente final, enquanto que a taxa de ocupação do solo é de-

bitada ao operador, neste caso a Recorrida.



2096

27. Pelo exposto, deverá o tribunal ad quem revogar a sentença ora colocada em crise, com todas 
as consequências legais daí decorrentes.”

1.2. A recorrida contra -alegou, concluindo o seguinte:
I. O presente recurso foi interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO da sentença proferida 

no âmbito do processo de Impugnação n.º 1856/09.7 BEPRT, do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto em que a RECORRIDA impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação 
da Via Pública praticados pela CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, com referência ao ano de 2009, 
no valor total de € 464.988,62 e, bem assim, o indeferimento tácito da reclamação graciosa deduzida 
contra aqueles actos de liquidação.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela 
IMPUGNANTE, ora RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem (TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de 
incidência que visam a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.

III. Sustenta, no entanto, a RECORRENTE no seu recurso o entendimento segundo o qual a TMDP 
e a Taxa de Ocupação da Via Pública têm natureza diferente e incidem sobre diferentes sujeitos passivos.

IV. Não pode o entendimento sufragado pela RECORRENTE proceder, uma vez que, conforme se 
verá infra, entre a TMDP e a Taxa de Ocupação da Via Pública existe efectivamente uma sobreposição 
de normas de incidência, pelo que a sentença recorrida ao decretar a anulação dos actos impugnados 
fez uma correcta aplicação do Direito ao caso vertente.

V. Acresce que, ao contrário do sustentado pela RECORRENTE e conforme resulta do enquadra-
mento legal aplicável, os sujeitos passivos da TMDP, à semelhança do que se verifica na TOVP, são 
as empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que instalem ou tenham instalados 
em, sobre ou sob, propriedade pública ou privada, recursos que permitam ou suportem a prestação de 
serviços de Comunicações electrónicas e, não os clientes finais.

VI. O facto constitutivo da relação jurídica da TMDP (facto tributário) consiste na instalação de 
recursos, daquelas empresas de comunicações +++ no domínio público e privado municipal, conforme 
decorre dos artigos 24º, n.º 1, alínea b), 106º, n.º 2, da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 11.º da 
directiva -quadro (Directiva n.º 2002/21/CE, de 7 de Março) e 13.º da directiva autorização (Directiva 
n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), sendo, por consequência, devida apenas pelas entidades autorizadas 
a oferecer redes de comunicações electrónicas, nos termos já referidos.

VII. Com efeito, o facto constitutivo da relação jurídica da TMDP consiste na instalação de re-
cursos no domínio público e não, na utilização, pelos clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela 
operadora, equipamentos estes que possibilitam aos mesmos consumir o serviço de telecomunicações 
que lhes é prestado pela operadora através da utilização dos recursos instalados no domínio público.

VIII. E, a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, os Municípios apenas 
poderão liquidar a TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público taxas, não podendo cobrar quaisquer outros encargos pela implantação, passagem 
ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua actividade, 
à superfície ou no subsolo, nos domínios público e privado municipal.

IX. Na verdade, o artigo 106.º dessa mesma Lei n.º 5/2004 prescreve que os direitos e encargos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal podem (apenas) dar origem ao estabelecimento de uma 
TMDP, não se podendo, portanto, com base nesse diploma, liquidar a Taxa de Ocupação da Via Pública.

X. Acresce que, o facto de a Lei das Comunicações Electrónicas ser aplicável apenas às empresas 
de telecomunicações, em nada colide com a conclusão segundo a qual além da TMDP, não deverá ser 
cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, em virtude da instalação dos sistemas, equipamentos e demais recursos que 
impliquem a utilização do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização 
desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade.

XI. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização  - a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro  - a Directiva 2002/21/CE, que visam, para 
além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de comunica-
ções de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a harmonização 
e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de comunicações 
electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 
2002/20/CE).

XII. De acordo com o disposto no artigo 11.º da directiva -quadro, os “direitos de passagem” 
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunica-
ções de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos 



2097

Estados -Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas 
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e 
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).

XIII. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13.º da directiva autorização são as 
únicas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, 
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um 
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, 
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do 
artigo 46.º do Tratado (..)”.

XIV. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13.º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode ser 
imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de direitos 
de passagem.

XV. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a já referida Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro  - Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe 
“Direitos de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igual-
dade, para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos 
sistemas e equipamentos.

XVI. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a TMDP em contrapartida dos “direitos e encargos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro).

XVII. Do regime legal acima descrito resulta que as “vantagens” identificadas pela lei como sendo 
as que dão lugar ao pagamento da TMDP, são as de instalação de sistemas e equipamentos das empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em (implantação), 
sobre (passagem) e sob (atravessamento) propriedade pública e privada municipal, coincidindo, portanto, 
o facto pelo qual ê liquidada quer a Taxa de Ocupação da Via Pública, quer a TMDP.

XVIII. Em face do exposto, pode apenas concluir -se que, com a entrada em vigor da TMDP, fo-
ram tacitamente revogadas as disposições dos regulamentos camarários que, em conformidade com o 
estabelecido na Lei das Finanças Locais e no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem 
a cobrança de outras taxas que tributem a mesma realidade tributada pela TMDP.

XIX. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas 
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação que também constituem o objecto do presente recurso, nessa 
medida, ilegais,

XX. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

XXI. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela ora 
RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação impug-
nados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a ampliação 
do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 684.º -A, n.º 1 do Código de Processo 
Civil, aplicado ex vi do artigo 2.º, alínea e) do Código do Procedimento e Processo Tributário e artigo 2º, 
alínea d), da Lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados em primeira instância 
e que quer, agora, a título subsidiário, ver apreciados.

XXII. Na sua petição de impugnação, a RECORRIDA fundou a ilegalidade dos actos impugnados, 
na ilegalidade da taxa de ocupação da via pública em face das regras conformadoras da TMDP.

XXIII. Com efeito se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma 
forma de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi, nos 
termos do artigo 13.º da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja, do 
ponto de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para além do 
mais, ter em conta os objectivos do artigo 8.º da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), e encontrar-
-se limitada ao montante de 0,25%, sobre o valor de cada factura, o que manifestamente não se verifica 
em face do teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação impugnados são 
também por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.
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XXIV. Por outro lado, da notificação da ora RECORRIDA dos actos de liquidação impugnados 
e respectivos agravamentos não resulta a necessária fundamentação, uma vez que em momento algum 
são identificadas as concretas ocupações e normas legais ou regulamentares aplicáveis.

XXV. Deste modo, os actos tributários de liquidação da Taxa de Ocupação da Via Pública, do ano 
de 2006, ora em crise estão inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e consequente 
violação dos artigos 77º, n.º 1, da Lei Geral Tributária e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, devendo ser anulados em conformidade (cf. artigo 135,º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário).

XXVI. Por último, a ora Recorrida não foi notificada para exercer o seu direito de participação 
na formação da decisão em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação impugnados, 
pelo que também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aplicável ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser anulados em conformidade.

XXVII. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do 
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar origem, os 
actos de liquidação ora impugnados, são manifestamente ilegais, devendo em consequência manter -se 
a decisão recorrida que determinou a sua anulação.”

1.3. Ouvido o Ministério Público junto deste STA, o digno Magistrado emitiu o douto parecer de 
fls. 643 -644, no sentido de que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser confirmada.

2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
1  - A impugnante dedica -se designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma.
2  - A prossecução da sua actividade implica que a impugnante possua equipamentos e redes de 

distribuição por cabo, designadamente na área do Município do Porto.
3  - A impugnante é titular de licenças para ocupação da via pública com construções ou instalações 

no solo em diversos pontos da cidade do Porto, emitidas pela respectiva Câmara Municipal.
4  - A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento das liquidações efectuadas a título 

de taxa de ocupação da via pública, no valor total de € 464.988,62 e constantes destes autos de fls. 49 
a 241 e que aqui se dão por reproduzidas.

5  - Em 09 de Março de 2009 a impugnante apresentou reclamação graciosa contra as liquidações 
referidas em 4), cfr. fls. 46 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

6  - Pelo ofício de 29 de Abril de 2009 e remetido pela Câmara Municipal do Porto, foi a impug-
nante notificada do projecto de indeferimento que recaiu sobre a reclamação graciosa referida em 5), 
cfr. fls. 242 a 252 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.

7  - Por requerimento dirigido ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal do Porto, a impugnante 
requereu prestação de garantia nos termos constantes de fls. 377 e 378 destes e que aqui se dão por 
reproduzidas.

8  - A garantia referida em 7) foi emitida com data de 04.08.2010.
9  - A presente impugnação judicial foi apresentada em 07.07.2009, cfr. fls. 2 destes autos.”
3. A Zon TV Cabo, recorrida neste recurso, impugnou a liquidação da taxa municipal de ocupação 

da via pública com base nas seguintes ilegalidades: (i) as disposições regulamentares em que se basearam 
as liquidações foram tacitamente revogadas com a entrada em vigor da taxa municipal do direito de 
passagem (TMDP); (ii) as liquidações são ilegais, por violação do art. 13º da Directiva  - Autorização, 
transposta para o direito nacional pela Lei n.º 5/2004, de 10/02; (iii) as liquidações sofrem de vício de 
falta de fundamentação, por omissão de identificação das concretas disposições regulamentares em 
que os actos se baseiam; (iv) as liquidações sofrem de vício de omissão de menções obrigatórias, por 
falta de assinatura e de identificação do autor; (v) as liquidações foram tomadas sem prévia audição 
da impugnante.

A sentença recorrida julgou a impugnação procedente com fundamento na primeira daquelas 
ilegalidades, que conheceu prioritariamente, por proporcionar maior estabilidade e eficácia à tutela dos 
interesses ofendidos (cfr. alínea a) do n.º 2 do art. 124º do CPPT), julgando prejudicada a apreciação 
das demais ilegalidades.

O julgamento efectuado sustentou -se na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual, a partir 
da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pelo Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, apenas se consente aos municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização 
do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes 
de comunicações através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) prevista naquela Lei, 
não lhes sendo lícito taxá -la através da taxa municipal de ocupação da via pública impugnada, pois tal 
acto constituía, atendendo ao facto gerador, uma duplicação do tributo.
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E, apesar da argumentação da recorrente, não se vê que tenha havia qualquer erro de direito na 
interpretação e aplicação das normas jurídicas em causa, nomeadamente, do art. 106º da Lei n.º 5/2004, 
dos artigos 238º. n.º 4 e 241º da CRP, do n.º 2 do art. 4º da LGT, do n.º 1 do art. 15º da Lei das Finanças 
Locais, e da alínea b) do n.º 1 do art. 6º do Regime Geral de Taxas das Autarquias Locais.

Pode dizer -se que nesta matéria há já uma jurisprudência consolidada, unânime e uniforme, no 
sentido de que, seguindo o sumário de um dos mais recentes acórdãos do STA, o de de 2/12/2012, 
proferido no recurso n.º 0693/11: (i) “a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electró-
nicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as 
utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação 
e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis 
ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo 
lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza; (ii) e “consequentemente, 
é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos presentes autos, 
cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público municipal com instalações 
e equipamentos necessários à distribuição de televisão por cabo”; (iii) “A dupla tributação é, em 
geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo facto tributário se insere em mais que uma 
norma de incidência objectiva, mas não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de 
domínio público, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício”.

Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é 
caso para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite 
nos arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme 
do direito.

Assim sendo, explicita -se no referido acórdão n.º 0693/11, o seguinte:
«Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) o seguinte:
«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 

óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipa-
mentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas aces-
síveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar origem ao estabele-
cimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece aos seguintes princípios:
a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 
passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua acti-
vidade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no art. 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisa-
mente a ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /
cabines eléctricas e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao 
facto gerador da taxa devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de 27.11.2009, recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito 
de «equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunica-
ções electrónicas acessíveis ao público» adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004. 
Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação de 
dupla tributação.
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É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário. Trata -se de 
situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse objecto de incidência 
de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 
de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas. Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação 
de bens de domínio público é de excluir a admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a 
contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício 
 - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que 
visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com 
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e uti-
lização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da cons-
trução, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo 
artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público 
e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofere-
çam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Su-
premo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista 
naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natu-
reza – ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, 
de 30.11.2010, recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, e de 
01.06.2011, recurso 179/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Daí que se conclua que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao 
público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito 
taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindi-
cada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público 
municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, 
pois sendo as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo 
pagamento pelo mesmo benefício.
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A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso».

Nas contra -alegações, a recorrida solicitou, a titulo subsidiário, a ampliação do objecto do recurso, 
faculdade prevista no n.º 1 do art. 684 -A, CPC, que não visa substituir a necessidade de interposição 
de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por parte daqueles que se julguem prejudicados 
com uma decisão de um tribunal, mas apenas permitir ao recorrido a reabertura da discussão sobre 
determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados na acção e julgados improcedentes ou 
prejudicados pela solução dado ao caso (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.9.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso 98B1051, entre muitos outros).

No caso dos autos, julgando -se improcedente o recurso, continua a ficar prejudicado o conheci-
mento das questões suscitadas no pedido de ampliação do objecto do recurso.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Extinção da execução fiscal quanto ao responsável subsidiário pelo pagamento da 
dívida. Prosseguimento da oposição para apreciação da ilegalidade do despacho 
de reversão.

Sumário:

Sendo o pagamento da dívida efetuado pelo responsável subsidiário para beneficiar da 
isenção de custas e multa nos termos do artigo 23.º, n.º 5 da LGT, esse pagamento 
não implica a preclusão do seu direito de impugnar o despacho de reversão, não 
podendo extinguir -se a oposição com fundamento em inutilidade ou impossibilidade 
superveniente da lide, em virtude da extinção da execução contra o revertido.

Processo n.º 430/12 -30.
Recorrente: Manuel José Ferreira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Manuel José Ferreira da Silva, com os demais sinais dos autos, veio recorrer da decisão do 
Mmº juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide a oposição à execução fiscal n.º 1880 -2003/01027280 do Serviço de Finanças de 
Santo Tirso, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª) - A decisão em crise incorreu em erro ao julgar que ocorrera extinção da execução, pois 
a instância executiva prosseguiu para cobrança coerciva dos processos nºs 1880200501083821 e 
1880200501085638, dos respetivos juros e custas processuais.

IIª) - Mas mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que o Despacho do Chefe de Finanças decla-
rasse extinta todo a instância executiva, mantinha o Oponente o direito de deduzir a presente oposição.

IIIª) - Tal é a doutrina que resulta do Douto Acórdão proferido no âmbito do presente processo 
pelo Supremo Tribunal Administrativo, processo 421/11 -30.

IVª) - Ao julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide a douta Sentença violou, 
assim, o fixado no douto Acórdão do STA, proferido no âmbito do presente processo, bem como o dis-
posto nos artigos 9º, nº3 e 23º, n.º 5 da LGT e artigo 203º, n.º 5 do C.P.P.T. e artigo 268º, n.º 3 da LGT.

Vª) - E a questão de direito no presente recurso é exatamente a mesma que havia sido alegada no 
anterior e só por mera cautela a submete novamente a apreciação.

VIª) - Nos presentes autos de execução fiscal o oponente pagou a quantia exequenda dentro do 
prazo para deduzir oposição, usando do beneficio constante do n.º 5 do artigo 23º da L.G.T..
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VIIª) - Quando o Executado Oponente pagou a quantia Exequenda, informou os autos de execução 
fiscal de que, o pagamento era efetuado sem prejuízo do direito de recorrer do Despacho de Reversão, 
nos termos do disposto no artigo 9º, nº3 da LGT.

VIIIª) - Foi deduzida Oposição à Execução Fiscal.
IXª) - O pagamento voluntário da dívida pelo Revertido dentro do prazo da oposição, deverá ter gua-

rida no n.º 3 do artigo 9º da LGT nos casos em que a Oposição à Execução Fiscal é o único meio processual 
que o Oponente dispõe para atacar a ilegalidade do Despacho de reversão e discutir a sua legitimidade.

Xª) - Deve ser feita, pois uma interpretação restritiva dos artigos 169º e 176º nº1 alínea c) ambos 
do C.P.P.T. no sentido da sua inaplicabilidade aos casos idênticos ao dos presentes autos.

XIª) - tal entendimento encontra justificação no n.º 3 do artigo 9º da LGT, que deverá ser interpre-
tado no sentido de incluir a oposição à execução fiscal nos casos em que o pagamento fixado no n.º 5 
do artigo 23º da LGT e a Oposição ter como fundamento a falta de pressupostos para a reversão.

XIIª) - Deve pois, ser revogada, novamente, a douta decisão julgou extinta a presente Oposição e 
ordenado prosseguimento da instância, fazendo -se assim inteira Justiça.

2. Não foram apresentadas contra alegações.
3. O M.P. emitiu parecer a fls. 241/242 no qual defende a procedência do recurso com a conse-

quente remessa dos autos ao tribunal recorrido, a fim de conhecer o mérito da causa.
4. Na decisão recorrida foram dados como provados os seguintes factos relevantes para a decisão:
1º) O oponente foi citado em 08/09/2010 (fls. 57 -vº).
2º) Em 23/09/2010 o oponente pagou a quantia exequenda e o acrescido.
3º) Por despacho de 23/09/2010 o processo de execução fiscal foi julgado extinto quanto ao 

oponente, por pagamento, nos termos do disposto nos artºs 23º, n.º 5 da LGT e 176.º do CPPT, relati-
vamente às dividas revertidas contra si constantes da citação e para as quais havia deduzido oposição 
(fls. 27 a 28, 54, 55, 115 e 116).

4º) O oponente apresentou uma reclamação de ato do órgão de execução fiscal (RAOEF) deste 
despacho. Por sentença transitada em julgado em 10/3/2011, a petição inicial da RAOEF foi indeferida 
liminarmente por ter -se julgado ser manifestamente improcedente (fls. 202 a 208).

5º) A oposição foi apresentada em 11/10/2010 (fls. 5).
5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
A questão em apreciação no presente recurso consiste em saber se, julgada extinta a instância 

na execução fiscal pelo pagamento da dívida exequenda por parte do responsável subsidiário, pode 
prosseguir a oposição por este deduzida relativamente à reversão contra si dirigida.

A decisão recorrida entendeu que, tendo sido julgada extinta a instância no processo executivo 
desapareceu o objeto de oposição. Isto é, a solução do litígio dos autos deixou de interessar por ter sido 
atingida essa solução, por outro meio que, simultaneamente impossibilitou a obtenção do resultado 
visado com a sua instauração. E, assim, foi julgada extinta a instância no processo de oposição por 
impossibilidade superveniente da lide.

O recorrente, por sua vez, tem diferente entendimento, louvando -se no Acórdão proferido por este 
STA no Processo n.º 421 -11/30 e no artº 9º, n.º 3 da LGT.

Vejamos então qual o entendimento que acolhe o apoio legal.
5.1. A matéria objeto deste recurso veio já à apreciação deste Supremo Tribunal, tendo sido proferido 

o Acórdão de 07.09.2011 - Processo n.º 421/11, o qual consta dos presentes autos (v. fls. 177/180).
Nesse Acórdão, no qual o presente Relator interveio como 1º Adjunto, ficou escrito, para além 

do mais, o seguinte:
„... embora o pagamento voluntário da dívida possa acarretar a extinção da instância por inutili-

dade superveniente da lide, o certo é que, como esclarece JORGE LOPES DE SOUSA, no “Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado”, II volume, pág. 89, e tem sido 
confirmado pela jurisprudência mais recente deste Tribunal (Cfr. Acórdãos proferidos em 7/10/2009, 
em 25/03/2009, em 26/05/2010 e em 4/05/2011, nos Processo nºs 714/09, 985/08, 24/10 e 982/10, res-
petivamente), o pagamento efetuado pelo responsável subsidiário, dentro do prazo de oposição, para 
beneficiar da isenção de custas e multa nos termos do artigo 23.º, n.º 5 da Lei Geral Tributária, não 
implica a preclusão do seu direito de impugnar o ato de liquidação, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º 
desse diploma legal, que expressamente estabelece que «o pagamento do imposto nos termos da lei que 
atribua benefícios ou vantagens no conjunto de certos encargos ou condições não preclude o direito de 
reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos da 
lei». O pagamento efetuado pelo responsável subsidiário dentro do prazo da oposição enquadra -se na 
previsão desta norma, já que a isenção de juros de mora e custas que o artigo 22.º, n.º 1, da LGT inclui 
no âmbito da responsabilidade subsidiária constitui, como qualquer isenção, um benefício.

A inutilidade/impossibilidade da lide faz sentido nas situações em que seja o devedor originário a pa-
gar a dívida, mas não já naquelas em que, como no caso dos autos, o processo de oposição é o único meio 
processual que os oponentes/revertidos dispõem para atacar a legalidade do despacho de reversão, por 
violação do disposto nos artigos 23.º e 24.º da LGT e 153.º do CPPT, devendo o artigo 9.º, n.º 3 da LGT 
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ser interpretado no sentido de incluir a própria oposição à execução como forma de atacar a ilegalidade 
do ato que ordenou a reversão contra os legais representantes da sociedade executada a título principal.

Em suma, o pagamento efetuado pelo Oponente para beneficiar de isenção de custas e acrescido 
não tem a virtualidade de precludir o seu direito de ver apreciada a oposição, não podendo manter -se 
a decisão recorrida que assim não entendeu.

3. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 
provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos à instância para pros-
seguimento, se a tal nada mais obstar”.

Ora, este Supremo Tribunal, como também se escreveu no mesmo aresto, ordenou a baixa para 
prosseguimento dos autos porque da decisão recorrida não constava “que a execução fiscal tenha sido 
extinta. Nem poderia tê -lo sido, uma vez que a quantia em cobrança no respetivo processo de execução 
fiscal e apensos ascende ao montante total de 27.539,46 €, e o Oponente foi chamado a pagar (e pagou) 
somente 25.526,53. O que significa que a execução prosseguiu para a cobrança da quantia restante, dos 
respetivos juros de mora e das custas processuais, como, aliás, ressalta da informação acima referida.”.

De todo o modo, ficou bem claro naquele acórdão que, apesar da extinção da execução contra o 
oponente pelo pagamento efetuado ao abrigo do n.º 5 do artº 23º da LGT, sendo a oposição o seu único 
meio de reação contra o despacho de reversão, não ficou precludido o seu direito de ver apreciada a 
oposição, não podendo manter -se a decisão recorrida que assim não entendeu.

5.2. É também esclarecedora quanto a esta questão, a seguinte passagem do Acórdão de 25.11.09, 
proferido no Processo n.º 0753/09, que corresponde a um caso idêntico ao dos presentes autos, em que 
o revertido pagou a quantia exequenda e deduziu oposição para contestar a sua legitimidade, por não 
ser o responsável pelo pagamento da dívida:

“No caso em apreço, o pagamento da dívida exequenda ocorrido no prazo de que o responsável 
subsidiário tinha para se opor, para que beneficiasse de isenção de custas e acrescido, não tem a vir-
tualidade de precludir o seu direito de ver apreciada a oposição já deduzida, tanto mais que um dos 
fundamentos desta é a ilegitimidade do oponente, que pretende pôr em causa o despacho de reversão.

Ora, sendo a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para atacar a decisão relativa 
à reversão da execução fiscal, com o fundamento de o revertido não ser responsável pelo pagamento da 
dívida, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, e determinando o n.º 1 do artigo 151.º do 
CPPT que todas as questões relacionadas com os pressupostos da responsabilidade subsidiária deverão 
ser apreciadas em processo de oposição, a oposição deduzida pelo ora recorrente com tal fundamento, 
entre outros, sempre teria de prosseguir.

Além disso, podendo o revertido prestar garantia por depósito de dinheiro, caso em que, sem 
dúvida, poderia opor -se, parece não haver razão para distinguir, para o efeito, as duas situações.

Razão por que a decisão recorrida que assim não entendeu se não possa, por isso, manter”.
Pelo que ficou dito, e em face dos fundamentos constantes da recente, uniforme e abundante 

jurisprudência citada deste Supremo Tribunal, a decisão recorrida não pode manter -se, por violação, 
nomeadamente, do artº 9º, n.º 3 da LGT.

6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida e 
ordena -se a baixa dos autos à 1ª instância para prosseguimento da oposição, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 27 de junho de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Impugnação Judicial. Erro na Forma do Processo. Responsabilidade Subsidiária. 
Despacho de Reversão. Meios de Reacção Contenciosa.

Sumário:

 I — O erro na forma do processo, nulidade decorrente do uso de um meio processual 
inadequado à pretensão de tutela jurídica formulada em juízo, afere -se pelo pedido.

 II — Não obstante, este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a adoptar uma 
posição de grande flexibilidade na interpretação do pedido quando, em face das 
concretas causas de pedir invocadas, se possa intuir que a verdadeira pretensão 
de tutela jurídica é diversa da formulada.
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 III — A questão da responsabilidade subsidiária por uma dívida tributária é diferente da 
questão da incidência subjectiva do imposto que está na origem daquela dívida: 
enquanto esta respeita à legalidade do imposto e deve ser discutida em sede de 
impugnação judicial, aqueloutra situa -se já no âmbito da execução da dívida que 
teve origem nessa liquidação e deve ser decidida em oposição à execução fiscal 
(cfr. artigos 99.º e 204.º, n.º 1, alínea b), do CPPT).

 IV — A questão da legalidade do despacho de reversão por inobservância do direito 
de audição também não pode erigir -se em fundamento de impugnação judicial, 
devendo antes ser discutida em sede de oposição à execução fiscal (cfr. art. 204.º, 
n.º 1, alínea i), do CPPT).

 V — O facto de na citação efectuada ao executado por reversão serem indicados como 
meios de reacção possíveis a oposição à execução fiscal e a impugnação judicial 
não significa de modo algum que o citado possa optar sem critério por um daqueles 
meio processuais, mas, ao invés, que lhe estão abertas aquelas duas vias judiciais, 
que devem ser escolhidas de acordo com a pretensão de tutela judicial a deduzir 
e os fundamentos que a suportam.

Processo n.º 508/12 -30.
Recorrente: Susana Manuela Novais da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 O Serviço de Finanças de Fafe ordenou que a execução fiscal instaurada contra uma sociedade 

revertesse contra Susana Manuela Novais da Silva (adiante Executada por reversão ou Recorrente), 
que considerou ser responsável subsidiária pelas dívidas exequendas, provenientes de Imposto Sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e coimas 
aplicadas em processos de contra -ordenação fiscal.

Na sequência da citação que lhe foi efectuada, a Executada por reversão apresentou uma petição, 
endereçada ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, na qual, dizendo vir deduzir «IM-
PUGNAÇÃO JUDICIAL», formulou os seguintes pedidos:

«
a) Serem declarados nulos os actos praticados pela administração tributária, por padecerem de 

vício de ilegalidade;
b) Ser a decisão proferida pela Administração Tributária, que directamente afecta a impugnante, 

declarada nula por violação dos princípios fundamentais do direito de audição;
c) Ser a impugnante declarada parte ilegítima na execução, por não se mostrarem verificados os 

pressupostos da Reversão Fiscal, tudo com as legais consequências».
Como fundamentos desses pedidos, foram invocados: a violação do direito de audição prévio à 

reversão, na medida em que a Administração tributária (AT) não considerou os factos que nessa sede 
foram alegados pela Executada por reversão, e a ilegitimidade por não ser responsável pela dívida exe-
quenda em virtude de nunca ter exercido efectivas funções de gerência na sociedade executada originária 
e por não lhe poder ser assacada culpa na insuficiência do património para solver as dívidas fiscais.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, conhecendo do erro na forma do processo 
mediante invocação da Fazenda Pública, proferiu sentença em que, julgando verificada aquela nulidade 
e na impossibilidade de aproveitamento dos autos para prosseguirem sob a forma processual adequada, 
por na data em que foi apresentada a petição inicial estar já ultrapassado o prazo para o efeito, anulou 
o processado e absolveu a Fazenda Pública da instância.

1.3 A Executada por reversão não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para o 
Tribunal Central Administrativo Norte, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e 
com efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
a) Vem o presente recurso interposto da douta sentença proferida a fls, que julgou procedente a 

excepção de erro na forma processual deduzida pela Fazenda Nacional, absolvendo -a da Instância.
b) Com efeito, entende a recorrente que o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo” não decidiu bem, 

pois não fez uma correcta interpretação e aplicação da lei, mormente em sede do alegado quanto à defesa 
apresentada em face da citação feita pelo Serviço de Finanças e ainda relativamente à legitimidade ou 
ilegitimidade da recorrente, face á verificação dos pressupostos para a reversão fiscal, e ainda por a 
decisão proferida não considerar correctamente os elementos de prova existentes no processo, mormente 
no que em matéria de legalidade da tributação diz respeito, o que determinaria uma decisão diversa, 
designadamente, a aceitação da impugnação judicial apresentada e a sua consequente procedência.
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c) A recorrente foi citada pelo Serviço de Finanças da reversão fiscal no âmbito de uma dívida 
fiscal em que é devedora originária a sociedade comercial “Confecções Fafiel, Lda”. Sendo que de 
acordo com a citação feita, está expressa a possibilidade de a impugnante aqui recorrente “(…) apre-
sentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial com base nos fundamentos previstos nos 
artigos 99º do CPPT, e os prazos previstos nos artigos 70º e 102º do CPPT”.

d) Neste contexto, a recorrente deduziu a impugnação judicial, escolhendo este como o meio 
adequado para reagir.

e) Assim, pretendeu ver discutidas  - a ilegitimidade por não verificação dos pressupostos para a 
reversão fiscal, e a Legalidade da Tributação (legalidade da liquidação adicional do IVA e IRC).

f) Com efeito, como supra se alegou, entendeu o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo” pela im-
procedência de todas as questões a apreciar, por via da procedência da excepção deduzida pela Fazenda 
Nacional, do erro da forma de processo, decidindo nesta conformidade, absolver aquela.

g) Ora, salvo o devido respeito, não decidiu bem o Meritíssimo, designadamente, quanto à ma-
téria de excepção da forma do processo e mesmo quanto à tempestividade e oportunidade da defesa 
apresentada pelo sujeito passivo.

h) A impugnante aqui recorrente decidiu apresentar uma impugnação judicial em virtude de 
fundamentar a sua impugnação na ilegalidade correspondente a uma errónea qualificação do facto 
tributário.

i) De forma geral, o objecto da impugnação judicial é um acto tributário (declaração de vontade 
da administração fiscal), através dos seus órgãos competentes, que define o quantum a exigir ao con-
tribuinte (Liquidação) ou as situações de facto definitivas de que depende a definição desse quantum 
(matéria colectável ou valores patrimoniais) inquinado de ilegalidade e que, por isso, deve ser anulado, 
total ou parcialmente.

j) Ora, a impugnante aqui recorrente, entende que existe ilegalidade quanto ao elemento subjectivo 
do facto tributário: quanto ao sujeito passivo do imposto.

k) Assim, como resulta dos autos foi invocada por parte da recorrente a sua ilegitimidade subs-
tantiva ou seja, a falta de titularidade da obrigação tributária exequenda, por não ter sido gerente de 
facto, não ter administrado a executada originária, nunca dispôs nem geriu o património ou bens da 
firma executada.

l) Tal questão prende -se com o nexo de imputação subjectivo de tal obrigação, e como tal é um 
dos aspectos da legalidade concreta da liquidação ou seja, saber se, no caso concreto, se verifica a 
incidência subjectiva do imposto. A impugnante pretendeu pôr em crise, o facto da liquidação quanto 
à sua incidência subjectiva e a ilegalidade concreta da dívida.

m) Pelo que, afigura -se que a forma de processo utilizada é idónea, em virtude da impugnante 
aqui recorrente pretender atacar directamente o facto tributário conforme supra se alegou e melhor 
resulta dos autos.

n) Sem prejuízo do alegado nesta matéria, não pode a recorrente partilhar da opinião versada na 
decisão proferida quanto ao erro na forma de processo para reagir contra a situação em causa.

o) Na verdade, como se alcança dos autos, a recorrente foi citada como executada no processo 
de reversão fiscal, na qualidade de responsável subsidiária. Sendo que, na referida citação, emitida 
pelo Serviço de Finanças de Fafe, está expressa a possibilidade de a impugnante aqui recorrente “(…) 
apresentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial com base nos fundamentos previstos 
nos artigos 99º do CPPT, e os prazos previstos nos artigos 70º e 102º do CPPT”.

p) Ora, o citado artigo 99º do CPPT, não é taxativo. De facto a na sua previsão diz -se que constitui 
“fundamento de impugnação qualquer ilegalidade designadamente: …”. Impõe -se por isso, a conclusão 
de que, além das indicadas ilegalidades constantes das várias alíneas deste artigo, outras podem ocorrer 
e constituir igualmente fundamento de impugnação judicial, como é certamente aquela que a recorrente 
enquanto impugnante invocou na petição inicial.

q) Prevê o artigo 36º, n.º 2 do CPPT que, “as notificações conterão sempre a decisão, os seus 
fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado …”, daí decorrendo que, 
obviamente, tal indicação deve ser correcta e que se o não for, o erro daí decorrente não pode prejudicar 
o contribuinte. No caso, se foi dada a opção ao contribuinte, ao mesmo deve ser dada a consequente 
liberdade de escolha na reacção ou defesa contra o acto administrativo contra si praticado e lesivo dos 
seus interesses ou património.

r) Aliás, como vem referido no douto acórdão do STA de 15/04/2009, no recurso n.º 1108/08, 
“(…) sendo a lei que faculta ao contribuinte este meio de defesa, não pode a administração tributária 
pretender coarctar aos contribuintes as garantias que a lei lhes confere, impondo -lhes uma via única de 
reacção, quando a via oferecida pelo legislador é dual”.

s) Da mesma forma, não pode impor -se à impugnante determinada forma de reacção, quando 
as vias oferecidas quer pelo legislador quer pela administração tributária, são várias, como melhor se 
alcança da citação realizada.
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t) Se aquele processo de reversão fiscal e que afectou a ora recorrente, não pode ser alvo de im-
pugnação judicial, então estamos perante um claro e grave erro do referido Serviço de Finanças, ou da 
sua secretaria, que no contexto da citação informa e esclarece mal o citado.

u) A jurisprudência tem vindo a adoptar o entendimento de que os interessados não devem ser 
prejudicados das entidades oficiais competentes, alias a este propósito vide os acórdãos do STA de 
05/05/87, 24/10/96, 31/05/2005, nos recursos nºs 23.205, 39.578 e 46.544, respectivamente.

v) É ainda certo que, como estipula o artigo 161º n.º 6 do CPC, a impugnante não pode ser pre-
judicada, em qualquer caso, por esses erros.

w) Assim, no caso em apreço, sempre a impugnação judicial deve ser admitida e considerados os 
respectivos argumentos deduzidos pela recorrente.

x) Ao não decidir desta forma o Tribunal “a quo”, na douta sentença violou além do mais o dis-
posto nos artigos 36º, 70º, 99º, 102º, 134º, 153º, 165º, 189º, 190º e 204º do C.P.P.T., artigo 77º da LGT 
e artigos 30º, 32º, 267º, 268º da C.R.P., artigos 7º -A do RJIFNA, artigo 8º do RGIT, 24º e 60º da LGT 
e ainda o artigo 161º do CPC.

Neste termos e nos melhores de direito que mui doutamente serão supridos deve a sentença re-
corrida ser revogada, proferindo -se decisão que julgue procedente por provada a impugnação judicial 
apresentada pela recorrente, com as legais consequências, assim decidindo, farão V. EXªs, a costumada 
JUSTIÇA».

1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia 

para conhecer do recurso, declarando que a competência para o efeito é do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, ao qual o processo foi remetido a requerimento da Recorrente.

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser negado provimento ao 
recurso com a seguinte fundamentação:

«1. Segundo entendimento de doutrina qualificada e jurisprudência consolidada a o meio pro-
cessual adequado para a discussão da legalidade do acto de reversão é a oposição à execução fiscal, 
de preferência à reclamação contra actos do órgão da execução fiscal, nunca a impugnação judicial 
(arts. 151.º n.º 1 e 204.º n.º 1 alínea b) CPPT; Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado 5.ª 
edição volume II pág. 355; acórdãos STA SCT 29.06.2005 processo n.º 501/05; 8.03.2006 processo 
n.º 1249/05; 4.06.2008 processo n.º 76/08; 25.06.2008 processo n.º 123/08; 19.11.2008 processo 
n.º 711/08; 27.05.2009 processo n.º 448/09).

Inquestionavelmente, as restantes causas de pedir enunciadas na petição inicial de impugnação 
judicial constituem fundamento legal de oposição à execução fiscal, subsumível à ilegitimidade 
substantiva do citado por inexistência de responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda: 
inexercício de funções de gerente na sociedade originária executada; ausência de culpa do oponente 
na insuficiência do património societário para satisfação das dívidas exequendas (art. 204.º n.º 1 
alínea b) CPPT).

2. Ocorrendo erro na forma do processo deve operar -se a convolação para a forma de processo 
legalmente adequada (art. 97.º n.º 3 LGT; art. 98º n.º 4 CPPT).

A convolação operacionaliza o princípio da tutela judicial efectiva, com expressão na correspondên-
cia entre direito e acção adequada, e justifica -se por razões de economia processual (art. 2.º n.º 2 CPC).

No caso concreto a convolação para o meio processual idóneo está prejudicada pela intempesti-
vidade de petição, considerando:

a) a citação do recorrente após reversão em 05.06.2009 (probatório n.º 1)
b) a apresentação da petição em 03.09.2009, após o decurso do prazo legal de 30 dias para a 

dedução de oposição à execução (arts. 97.º n.º 3 LGT e 98.º n.º 4 CPPT; art. 203.º n.º 1 alínea a) 
CPPT)

3. A citação indicou correctamente os meios de defesa ao dispor da citada, as normas legais onde 
estão previstos, os fundamentos e os prazos para o respectivo exercício, tornando espúria a invocação 
do prejuízo causado por erro praticado no acto de citação (doc. fls. 20/21; art.161.º n.º 6 CPC/art. 2.º 
alínea e) CPPT)».

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a decisão recorrida fez errado julga-

mento quando anulou todo o processado e absolveu a Fazenda Pública por considerar verificado o erro 
na forma do processo o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar

• se os pedidos formulados são adequados à forma processual escolhida;
• se a legalidade do acto de reversão pode ser discutida no processo de impugnação judicial;
• se os termos em que foi efectuada a citação são susceptíveis de ter induzido a Executada por 

reversão em erro, a relevar, quanto ao meio processual por que podia defender -se.
* * *
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na decisão recorrida procedeu -se ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Pelos documentos juntos aos autos com relevância para o caso, considero provados os seguintes 

factos:
1. Em 05.06.2009, foi a Impugnante citada para proceder ao pagamento da quantia exequenda ou 

para deduzir oposição (fls. 22 a 24 e 48 dos autos);
2. A quantia exequenda refere -se a dívida de IRC, IVA, dos anos de 2004 a 2007 e coimas de 2008, 

devidas pela Confecções Fafiel, Lda., no montante total de 36 343,15 € (fls. 22 a 24 dos autos);
3. Em 03.09.2009, a Impugnante deduziu a impugnação judicial (fls. 22 a 24 dos autos);
Alicerçou -se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados no teor dos documentos 

constantes dos autos».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, perante uma petição apresentada como 

impugnação judicial, considerou verificada a nulidade por erro na forma do processo, uma vez que os 
pedidos formulados pela Executada por reversão não se adequam à forma processual escolhida, assim 
como os fundamentos invocados não são próprios da impugnação judicial, mas da oposição à execu-
ção fiscal, sendo que a impetrante não questiona a legalidade das liquidações que estiveram na origem 
das dívidas exequendas, mas a reversão da execução contra ela. Mais ponderou a Juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga a possibilidade de convolar a petição inicial para o meio processual 
adequado, mas concluiu pela negativa, uma vez que na data em que a petição inicial foi apresentada 
estava já esgotado o prazo para deduzir oposição à execução fiscal. Por tudo isso, decidiu -se pela ab-
solvição da Fazenda Pública da instância.

A Oponente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Norte e que prossegue neste Supremo Tribunal Administrativo, após declaração de 
incompetência daquele Tribunal em razão da hierarquia para apreciar o recurso. Sustenta, em síntese, 
se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões,

• primeiro, que a sentença decidiu mal quanto à matéria do erro na forma do processo, pois, con-
trariamente ao que aí se considerou, na petição que dirigiu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
pôs em causa, não só a «ilegitimidade por não verificação dos pressupostos para a reversão fiscal», mas 
também «a Legalidade da Tributação (legalidade da liquidação adicional do IVA e do IRC)», sendo que 
esta última, designadamente, no que respeita «ao elemento subjectivo do facto tributário: quanto ao sujeito 
passivo do imposto»; segundo a Recorrente, a questão invocada – da sua legitimidade substantiva por 
não ter sido gerente de facto da sociedade originária devedora – «prende -se com o nexo de imputação 
subjectivo de tal obrigação, e como tal é um dos aspectos da legalidade concreta da liquidação, ou seja, 
saber se, no caso concreto, se verifica a incidência subjectiva do imposto»;

• segundo, que a citação que lhe foi feita indicava várias formas de reacção possíveis, designa-
damente a impugnação judicial, sendo que, a entender -se que houve erro nessa indicação, nunca a ora 
Recorrente poderá por ele ser prejudicada.

Cumpre, pois, apreciar e decidir, sendo que, como deixámos dito em 1.8, a questão de saber se a 
decisão recorrida fez errado julgamento quando anulou todo o processado e absolveu a Fazenda Pública 
por considerar verificado o erro na forma do processo o que, (i) após alguns considerandos em torno 
desta nulidade, passa por indagar (ii) se a legalidade do acto de reversão pode ser discutida no processo 
de impugnação judicial e (iii) se os termos em que foi efectuada a citação são susceptíveis de ter indu-
zido a Executada por reversão em erro, a relevar, quanto ao meio processual por que podia defender -se.

2.2.2 DO ERRO NA FORMA DO PROCESSO
A sentença decidiu no sentido da verificação do erro na forma do processo que, como é sabido, se 

afere pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido formulado pelo 
autor não se ajusta à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre o 
erro na forma do processo (1).

No caso sub judice, os pedidos formulados em juízo – que deixámos transcritos em 1.1 – são de 
declaração da nulidade do despacho de reversão, por vício de ilegalidade e por violação do direito de 
audição e de declaração da ilegitimidade da Impugnante por não se mostrarem verificados os pressu-
postos da reversão (2).

O meio processual adequado para todos e cada um desses pedidos seria a oposição à execução 
fiscal, como bem decidiu a sentença recorrida e melhor veremos adiante.

De igual modo, bem andou a sentença ao considerar inviável a sanação da nulidade por erro na 
forma do processo, imposta pelos arts. 97.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária (LGT), 98.º, n.º 4, do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), e 199.º do Código de Processo Civil (CPC), uma 
vez que na data em que a petição inicial deu entrada em juízo estava já precludido o prazo para deduzir 
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oposição (3), como decorre inequivocamente dos factos referidos em 2.1 e do disposto no art. 203.º, 
n.º 1, alínea a), do CPPT.

Aliás, a Recorrente parece não discordar directamente da sentença no que se refere ao erro na 
forma do processo e à impossibilidade de sanação dessa nulidade. A discordância da Recorrente é na 
parte em que a sentença, indagando se os fundamentos invocados na petição inicial eram próprios da 
oposição à execução fiscal, a fim de indagar da possibilidade de fazer prosseguir a acção sob essa 
forma processual, concluiu que sim, que os fundamentos invocados, eram todos eles e em exclusivo 
fundamentos de oposição.

É quanto a este ponto que a Recorrente discorda da sentença, sustentando que um dos funda-
mentos invocados é a ilegalidade dos actos de liquidação de impostos que deram origem à dívida 
exequenda no que respeita à incidência subjectiva, fundamento esse que é próprio da impugnação 
judicial.

Note -se que este Supremo Tribunal Administrativo tem adoptado uma posição de grande flexibi-
lidade na interpretação do pedido quando, em face das concretas causas de pedir invocadas, se possa 
intuir qual a verdadeira pretensão de tutela jurídica. Por isso, a ser como alega a Recorrente, adoptando 
a referida posição, sempre se poderia interpretar o pedido formulado na petição inicial sob a alínea a) 
como pedido de anulação das liquidações de impostos que estão na origem da dívida exequenda, o que 
permitiria afastar o erro na forma do processo.

Vejamos, então, se é possível considerar que a ora Recorrente pretende discutir a legalidade das 
liquidações de IVA e de IRC no que respeita à sua incidência subjectiva.

2.2.3 DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS EXEQUENDAS
A Recorrente sustenta que na petição inicial põe em causa a legalidade das liquidações de impostos 

que deram origem à dívida exequenda quanto à incidência subjectiva. No entanto, se bem atentarmos 
na petição inicial, a argumentação aí aduzida não permite tal conclusão.

Na verdade, aí não se discute a legalidade de liquidação alguma – sendo até que algumas das 
dívidas exequendas nem sequer têm origem em qualquer liquidação, mas na aplicação de coimas em 
processo de contra -ordenação fiscal –, mas apenas a responsabilidade da ora Recorrente pelo pagamento 
das dívidas exequendas, o que é algo bem distinto. Contrariamente ao que parece supor a Recorrente, 
a AT não lhe liquidou imposto algum; o que está é, ao abrigo do disposto no art. 24.º da LGT e porque 
considera verificadas as condições de que a lei faz depender a efectivação da responsabilidade subsidi-
ária aí prevista, a exigir -lhe o pagamento das dívidas tributárias que tiveram origem nessas liquidações. 
A ora Recorrente está, pois, a discutir, não a legalidade da liquidação, mas a legalidade do despacho 
de reversão.

Ora, como bem ficou salientado na sentença recorrida e como resulta inequivocamente do disposto 
no art. 151.º, n.º 1, do CPPT, de acordo com a melhor doutrina (4) e com a jurisprudência assente por 
este Supremo Tribunal Administrativo, a legalidade do despacho de reversão da execução fiscal contra 
os responsáveis subsidiários deve ser discutida em juízo em sede de oposição à execução fiscal, e não 
de impugnação judicial (5).

A impugnação judicial constitui o meio processual típico que a lei oferece para reacção contra o 
acto tributário de liquidação dos tributos, com fundamento em qualquer ilegalidade (art. 99.º e segs. 
do CPPT). Mas no caso sub judice, como deixámos dito, não é a legalidade da liquidação que está em 
causa. O que se discute é a legalidade do despacho de reversão proferido em sede de execução fiscal, 
quer por falta de verificação dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, em face da alegação da 
Impugnante de que nunca exerceu funções como gerente e de que não tem culpa na insuficiência do 
património societário para satisfação das dívidas exequendas, quer por não ter sido observado na sua 
plenitude o dever de audição prévia à reversão.

Ora, estas questões não podem ser discutidas em impugnação judicial e devem, isso sim, ser 
apreciadas em sede de oposição à execução fiscal, tanto mais que a reversão é um acto praticado no 
âmbito desse processo.

As questões invocadas enquadram -se, aliás, nos fundamentos de oposição previstos no n.º 1 do 
art. 204.º do CPPT: a questão relativa à verificação dos requisitos substantivos da responsabilidade da 
Impugnante – não exercício da gerência da sociedade originária devedora e falta de culpa na insufici-
ência do património da sociedade originária devedora – na alínea b) do referido artigo; o desrespeito 
pelo princípio da participação e pelo direito de audiência prévia ao despacho que decidiu a reversão 
na alínea i) do mesmo artigo.

É certo que, nos termos do n.º 4 do art. 22.º da LGT, «as pessoas solidária ou subsidiariamente 
responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mes-
mos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação conter os elementos essenciais 
da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.

Significa isso que os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos 
termos dos arts. 203.º e 204.º do CPPT e podem impugnar judicialmente a liquidação, nos termos 
gerais, a partir da data da sua citação (art. 102.º, n.º 1, alínea c), do CPPT) no processo de execução. 
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Mas estes meios de defesa têm campos de aplicação distintos e o citado por reversão, na escolha que 
deles faça, tem que ter em conta qual a pretensão de tutela judicial a deduzir e os fundamentos que 
a suportam.

No que se refere ao despacho de reversão, despacho proferido na própria execução e no qual se 
decide a reversão no âmbito daquela, o meio processual para o sindicar terá de ser encontrado entre 
aqueles que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses nessa execução: a reclamação 
prevista no art. 276.º do CPPT ou a oposição à execução fiscal com os fundamentos constantes do n.º 1 
do art. 204.º do mesmo Código, nunca a impugnação judicial, como bem salientou no seu parecer o 
Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo.

Aliás, destinando -se o instituto da reversão a chamar à execução fiscal outro executado, e 
representando -se aí uma alteração subjectiva daquela instância executiva, faz sentido que, no que 
respeita aos fundamentos que impliquem a invocação de ilegalidades quanto a esse chamamento, 
o meio processual adequado a utilizar seja um dos que estão previstos para esse regime e no qual 
se asseguram ao visado todas as garantias de defesa, e não a impugnação, que tem outro campo de 
aplicação.

Concluímos, pois, que a sentença recorrida não enferma do erro de julgamento que, nesta parte, 
a Recorrente lhe imputa.

2.2.4 DA INEXISTÊNCIA DE ERRO NA CITAÇÃO QUANTO AOS MEIOS DE DEFESA 
INDICADOS

Argumenta ainda a Recorrente, invocando o disposto no art. 161.º, n.º 6, do CPC, que, caso se 
entenda que os fundamentos por ela aduzidos não constituem fundamentos válidos de impugnação 
judicial, então, porque a citação que lhe foi feita indicava várias formas de reacção possíveis, designa-
damente a impugnação judicial, nunca ela poderá ser prejudicada por esse erro.

Na verdade, nunca o interessado que tenha sido induzido em erro por acto de entidade pública 
poderá sair prejudicado, como resulta inequivocamente do n.º 4 do art. 37.º do CPPT.

Mas, salvo o devido respeito e como resulta do que deixámos já dito, não existe qualquer erro nos 
termos em que foi efectuada a citação da ora Recorrente.

Aí, e bem, porque assim o impõe o n.º 4 do art. 22.º da LGT, foi -lhe indicada a possibilidade 
de impugnar judicialmente (e de reclamar graciosamente) as liquidações que deram origem às 
dívidas exequendas. Como também lhe foi indicado como meio de reacção a oposição à execução 
fiscal.

Mas, como é bom de ver, o facto de na citação efectuada ao executado por reversão serem indi-
cados como meios de reacção a oposição à execução fiscal e a impugnação judicial não significa de 
modo algum que ele possa optar sem critério por um daqueles meios processuais mas, ao invés, que 
lhe estão abertas aquelas duas vias judiciais, que devem ser escolhidas de acordo com a pretensão de 
tutela judicial a deduzir e os fundamentos que a suportam.

Na escolha dos meios processuais de defesa – e poderão até ser usados ambos os referidos – sempre 
haverá que respeitar o âmbito de cada um deles.

Não pode, pois, o recurso ser provido com este fundamento.
2.2.5 CONCLUSÕES
Por tudo o que ficou dito, o recurso não merece provimento e, preparando a decisão, formulamos 

as seguintes conclusões:
I  - O erro na forma do processo, nulidade decorrente do uso de um meio processual inadequado 

à pretensão de tutela jurídica formulada em juízo, afere -se pelo pedido.
II  - Não obstante, este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a adoptar uma posição de grande 

flexibilidade na interpretação do pedido quando, em face das concretas causas de pedir invocadas, se 
possa intuir que a verdadeira pretensão de tutela jurídica é diversa da formulada.

III  - A questão da responsabilidade subsidiária por uma dívida tributária é diferente da questão da 
incidência subjectiva do imposto que está na origem daquela dívida: enquanto esta respeita à legalidade 
do imposto e deve ser discutida em sede de impugnação judicial, aqueloutra situa -se já no âmbito da 
execução da dívida que teve origem nessa liquidação e deve ser decidida em oposição à execução fiscal 
(cfr. arts. 99.º e 204.º, n.º 1, alínea b), do CPPT).

IV  - A questão da legalidade do despacho de reversão por inobservância do direito de audição 
também não pode erigir -se em fundamento de impugnação judicial, devendo antes ser discutida em 
sede de oposição à execução fiscal (cfr. art. 204.º, n.º 1, alínea i), do CPPT).

V  - O facto de na citação efectuada ao executado por reversão serem indicados como meios de 
reacção possíveis a oposição à execução fiscal e a impugnação judicial não significa de modo algum 
que o citado possa optar sem critério por um daqueles meio processuais, mas, ao invés, que lhe estão 
abertas aquelas duas vias judiciais, que devem ser escolhidas de acordo com a pretensão de tutela ju-
dicial a deduzir e os fundamentos que a suportam.

* * *



2110

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, 
págs. 288/289. No mesmo sentido, RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3.ª edição, 1999, 
pág. 262, e ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100.º, pág. 378.

(2) Apesar de a Impugnante pedir que se declare que é parte ilegítima na execução, a ilegitimidade aqui em causa é 
substantiva, assente na falta de responsabilidade do citado pelo pagamento da dívida exequenda, e não a ilegitimidade enquanto 
pressuposto processual. Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado 
e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 10 ao art. 204.º, nota de rodapé com o n.º (1), pág. 452, «Natural-
mente, a pessoa citada, a quem é exigido o pagamento da dívida, tem legitimidade processual para intervir na oposição, pois 
tem interesse directo em contradizer a pretensão do exequente (art. 26.º, n.º 1, do CPC), mesmo que não tenha esta legitimidade 
substantiva, por entender não ser responsável pelo pagamento da dívida».

(3) A doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que, para efectuar a convolação, é necessário que seja viável 
o prosseguimento do processo na forma processual adequada, designadamente que a petição inicial tenha sido tempestivamente 
apresentada para efeitos da nova forma processual. Neste sentido, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, ano-
tação 10 d) ao art. 98.º, págs. 91/92.

(4) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 28 ao art. 204.º, págs. 479/480.
(5) Vide, entre muitos outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
□ de 13 de Julho de 2011, proferido no processo com o n.º 358/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1229 a 1232, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb3259b7cbaae3ce802578da003a7426?OpenDocument;

□ de 19 de Outubro de 2011, proferido no processo com o n.º 705/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2fee22e92a06220880257935002f7df5?OpenDocument;

□ de 10/11/2011, proferido no processo com o n.º 681/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d1a730642f5e5544802579510053d871?OpenDocument. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Reversão por coimas. Meio processual.

Sumário:

 I — Não é inconstitucional a norma do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, quando interpretado 
no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas, que se efectiva 
pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores 
da sociedade devedora.

 II — O recurso, ainda que implícito, ao sistema de reversão das execuções, não cons-
titui um factor de censura constitucional, desde que, em cada caso concreto, seja 
acautelada a existência de um processo equitativo.

 III — O pensamento legislativo subjacente à alínea c) do artigo 148º do CPPT, intro-
duzida pela Lei n.º 3 -B/2010 de 18 de Abril, é o de incluir na execução fiscal a 
responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa 
foi condenada, pelo que se deve proceder a uma interpretação correctiva dessa 
alínea, de modo a que seja possível alcançar tal finalidade.

 IV — As reversões determinadas antes da data da entrada em vigor da norma da alínea c) 
do artigo 148ºdo CPPT só são válidas se o potencial revertido efectivamente 
exerceu o contraditório e a defesa relativamente à coima aplicada à devedora 
originária.

Processo n.º 623/12 -30.
Recorrente: António Manuel Duarte Cardoso e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. António Manuel Duarte Cardoso e Anabela Duarte Cardoso, identificados nos autos, interpõem 
recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente 
a reclamação que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, efectuaram do despacho do Chefe de Finanças de 
Benavente que lhes indeferiu o pedido de declaração de inconstitucionalidade do acto de reversão por 
coimas, praticado na execução fiscal interposta contra a sociedade Manuel JM Cardoso & Filhos, Lda.

Nas respectivas alegações, concluíram o seguinte:
1. Porque toda a execução tem de ter por base um título executivo, pelo qual se determina o fim 

e os limites da acção executiva;
2. Porque as execuções fiscais também carecem de ser tituladas;
3. Teremos de concluir que só pode haver uma execução fiscal com base num título.
4. Porque no âmbito da execução fiscal está previsto o posterior chamamento à execução de outras 

pessoas que não constam do título executivo;
5. Porque tal chamamento opera uma alteração substantiva da instância executiva;
6. Teremos de concluir que essa alteração só é passível de ocorrer relativamente às dívidas fiscais, 

de acordo com o espírito resultante do n.º 3 do artigo 18º da LGT.
7. Porque a reversão das dívidas fiscais contra os administradores e gerentes constitui um meca-

nismo de redireccionamento da cobrança de uma dívida fiscal;
8. Porque a reversão constitui um mero acto administrativo, praticado em sede de execução contra 

outro responsável pela mesma dívida;
9. Teremos de concluir que tal acto não constitui uma alteração da natureza e proveniência da dívida 

que esse responsável é chamado a pagar na execução, sob pena de cairmos na falta de título executivo.
10. Porque no caso das coimas e outros encargos estamos perante dívidas de natureza penal;
11.Teremos de concluir que a responsabilização dos administradores e gerentes pelas mesmas não 

pode ocorrer com essa natureza se os mesmos não tiveram oportunidade de defesa contra as mesmas.
12. Porque o mecanismo da reversão não implica a alteração da natureza da dívida revertida;
13. Teremos de concluir que ao determinar -se a reversão contra os administradores e gerentes da 

sociedade devedora originária de dívidas resultantes da aplicação de coimas, que as não deixam de ser 
dívidas de natureza penal;

14. Tal como teremos de concluir que tais dívidas pelo simples reversão contra os administradores 
e gerentes da sociedade devedora originária não passa a ter a natureza de indemnização, sob pena de 
nulidade do título executiva emitido em nome da devedora original e necessidade da existência de novo 
título em nome do novo devedor.

15. Porque no presente caso a reversão das dívidas objecto da reclamação foi efectuada se repor-
tava a coimas e outros encargos;

16. Teremos de concluir que a reversão viola o disposto no n.º 10 do artigo 32º da CRP;
17. E, consequentemente, teremos de concluir que as normas que permitem a reversão de dívidas 

nestas circunstâncias são efectivamente inconstitucionais porque implicam uma restrição de direitos 
fundamentais, proibida pelo n.º 2 do artigo 18º da CRP.

18. Porque a sentença proferida nos autos em primeira instância assim não julgou;
19. Teremos de concluir que ficou a mesma ferida de invalidade.
1.2. Não foram deduzidas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos
1) A Administração Tributária (AT) instaurou contra a devedora originária, Manuel JM Cardoso 

& Filhos, Lda” com o NIPC 504 017 780, o processo de execução fiscal (PEF) 1970200601018116 e 
Apensos, por dívidas de IVA, IRC, IPS e coimas fiscais e acrescidos  -fls. 20, 36/ss;

2) A AT proferiu despacho de reversão contra os reclamantes, António Manuel Duarte Cardoso, 
NIF …………. e Anabela Duarte Cardoso, NIP …………….;

3) A AT enviou aos reclamantes, pelos ofícios nºs 10755 e 10754, cujos A/R foram assinados com 
data de 17/09/2009 e 22/09/2009, fls. 19 e 21, a comunicação de fls. 18 e 20, levando ao conhecimento 
dos mesmos a reversão, citando -os para os PEF;

4) Em 12/10/2009, na sequência da reversão e citação referidos, o ora reclamante requereu o 
pagamento das dívidas revertidas em prestações  -fls. 22 e 23;

5) Em 07/11/2011, os ora reclamantes requereram à AT a declaração da nulidade do despacho de 
reversão, quanto às coimas, adveniente da inconstitucionalidade do artigo 8º do RGIT, que foi indeferida 
pelo despacho de 25/11/2011  - fls. 36;

6) Foram realizadas as vendas dos imóveis penhorados aos dois revertidos no âmbito do processo 
executivo 1970200501046730 e apensos –fl.s 38, 39 (autos de abertura e aceitação de propostas) e fls. 40;

7) Em 12/12/2011, deu entrada no Serviço de Finanças um incidente de anulação de venda  -fls. 40;
8) Em 05/12/2011, os reclamantes deduziram a presente reclamação  -fls. 2 e 40.
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3. Os recorrentes, revertidos na execução fiscal, solicitaram ao órgão de execução fiscal que fosse 
decretada “a nulidade dos despachos de reversão na parte relativa a coimas e demais encargos”, com 
fundamento na inconstitucionalidade do artigo 8º do RGIT, tal como vinha sendo reconhecido pela 
jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo.

O órgão de execução fiscal indeferiu esse pedido, com fundamento em que os acórdãos do Tribunal 
Constitucional mais recentes são no sentido da não inconstitucionalidade do artigo 8º do RGIT.

Na reclamação judicial que fizeram desse despacho, alegaram que: (i) “a norma ínsita no artigo 8º 
do RGIT, quando interpretada no sentido de que consagra uma responsabilidade subsidiária pelas coimas 
que se efectiva através do mecanismo da reversão da execução fiscal contra os gerentes e administra-
dores da sociedade devedora, viola o princípio da intransmissibilidade das penas, por essa reversão 
implicar necessariamente, a transmissão da obrigação de cumprimento da sanção que constitui a dívida 
exequenda”; (ii) “porque os revertidos não intervêm no processo contra -ordenacional e não têm qualquer 
possibilidade de contraditar os elementos trazidos pela acusação ou de impugnar ou recorrer do acto 
de aplicação da coima, a mencionada interpretação é violadora dos direitos de audiência de defesa que 
a Constituição estabelece no n.º 10 do artigo 32º”.

E fizeram o seguinte pedido: «reconhecer a nulidade do despacho de 25 de Novembro último do 
Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Benevente em que considerou não existir inconstitucionalidade da 
norma habilitadora da reversão para si de coimas e outros encargos do devedor originário, declarando-
-se a nulidade do despacho de reversão quanto às coimas e demais encargos, determinando -se a sua 
exclusão do processo e consequentemente declarar nulos todos os actos processados posteriormente 
ao despacho de reversão, sem prescindir e por mero dever de ofício, se for entendido que apenas são 
nulos os actos praticados posteriormente ao despacho ora reclamado, sejam os mesmos, a existirem, 
declarados nulos».

A sentença recorrida julgou que o despacho de reversão não pode ser anulado, uma vez que 
deveria ter sido impugnado através da oposição à execução, sendo certo que não se pode proceder à 
convolação da reclamação, dada a intempestividade da oposição; e de acordo com a mais recente ju-
risprudência do TC, julgou improcedente a reclamação por não existir qualquer inconstitucionalidade 
material do artigo 8º do RGIT, «quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilidade 
pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da reversão fiscal, contra gerentes ou administradores 
da sociedade devedora».

Os recorrentes, reproduzindo ipsis verbis a fundamentação do acórdão do STA de 16/12/2009, 
proferido no recurso n.º 01074/09, não concordam que a reversão constitua um meio através do qual 
se possa efectivar a responsabilidade por coimas.

Alegam, em síntese, que: (i) «a responsabilidade tributária subsidiária reporta -se sempre à dívida 
que se encontra certificada no título executivo, abrangendo a totalidade dessa dívida, os respectivos 
juros e demais encargos legais, sendo, assim, uma responsabilidade pelas dívidas que constam do título 
executivo e que têm de ter, necessariamente, a natureza de tributos, coimas ou demais dívidas ao Estado 
tipificadas no artigo 148.º do CPPT»; (ii) a «responsabilidade subsidiária que o Direito Fiscal prevê e que 
a Lei Geral Tributária consagra, designadamente quanto aos administradores e gerentes de sociedades 
de responsabilidade limitada (artigos 22.º, 23.º e 24.º), concretiza -se pela mera mudança de titularidade 
da dívida exequenda, efectivada através do mecanismo da reversão e citação desses responsáveis, o 
que consubstancia uma mera alteração subjectiva da instância executiva, sem qualquer modificação do 
título executivo ou da natureza da dívida nele certificada»; (iii) «visto que o mecanismo da reversão está 
estruturado somente para a responsabilidade pelas dívidas tributárias que constam do título executivo, 
parece -nos totalmente indefensável sustentar que as dívidas que o responsável subsidiário é chamado 
a pagar após a reversão podem ter natureza e proveniência diferentes daquelas que constam do título, 
fundada numa responsabilidade própria e autónoma deste»; (iv) «porque os revertidos não intervêm no 
processo contra -ordenacional e não têm qualquer possibilidade de contraditar os elementos trazidos 
pela acusação ou de impugnar ou recorrer do acto de aplicação da coima, a mencionada interpretação 
é violadora dos direitos de audiência e de defesa que a Constituição estabelece no n.º 10 do art.º 32.º».

Deve começar por se referir que o Acórdão do STA de 16/12/2009, em que se fundamenta o presente 
recurso, que o reproduz quase integralmente, acabou por ser reformulado pelo acórdão de 12/1/2012, 
proferido no mesmo processo, em consequência do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 519/2011 
que, sem sede de fiscalização concreta, julgou que «não é inconstitucional a norma do artigo 8.º, n.º 1, 
do RGIT, quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas, que 
se efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da 
sociedade devedora».

Portanto, se os recorrentes pretendem aplicar ao seu caso a jurisprudência que foi feita no recurso 
n.º 01074/09, o recurso teria que improceder, já que o TC, por remissão para o Acórdão n.º 437/2011, 
de 3/10, proferido pelo Plenário do Tribunal Constitucional, acabou por emitir uma decisão negativa 
sobre a inconstitucionalidade do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, na parte em que consagra uma responsabi-
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lização subsidiária pelo pagamento de coimas aplicadas a pessoas colectivas, que se efectiva através da 
reversão da execução fiscal contra os administradores e gerentes da sociedade devedora.

Simplesmente, tendo em conta a jurisprudência constante daquele Acórdão n.º 437/2011 (e dos de-
mais que se lhe seguiram no mesmo sentido, cfr. acs. n.º 518, de 31/10/2011, n.º 531/2011, de 9/11/2011, 
n.º 561/2011, de 22/11/2011, n.º 629 e 628 de 19/12/2011, n.º 37/2012, de 25/1/2012 e n.º 249/2012, de 
22/5/2012), não se pode dizer que o problema da aplicabilidade do incidente da reversão, previsto na 
LGT e no CPPT, à efectivação da responsabilidade civil extracontratual dos gestores e administradores 
por coimas que foram aplicadas à executada durante a sua gerência, ficou definitivamente arrumado.

O Tribunal Constitucional analisou o problema da constitucionalidade do artigo 8º do REGIT numa 
dupla perspectiva: do ponto de vista substantivo, entendendo que a responsabilidade dos gerentes ou 
administradores consagrada naquele artigo é titulada pelo instituto da responsabilidade civil delitual 
ou aquiliana; do ponto de vista adjectivo, defendendo que o recurso, ainda que implícito, ao sistema 
de reversão das execuções, não constitui um factor de censura constitucional, desde que, em cada caso 
concreto, seja acautelada a existência de um processo equitativo.

Na primeira dimensão, o artigo 8º do REGIT não é inconstitucional, porque os gestores e adminis-
tradores «são chamados, a título subsidiário, na exacta medida do dano que produziram à Administração 
Fiscal ao terem impossibilitado, pela sua administração, a realização do pagamento das coimas devidas. 
A imputação não prescinde, como realçou então o Tribunal, da verificação dos pressupostos gerais, 
atinentes ao cometimento de um facto ilícito e culposo, bem como ao nexo de causalidade adequada 
entre a acção e o dano produzido. Esta configuração da responsabilidade prevista nas alíneas a) e b) 
do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT torna inadequada a convocação de qualquer dos parâmetros contidos 
nos artigos 30.º e 32.º da Constituição. De facto, e independentemente da questão de se determinar, 
previamente, o âmbito de aplicação das garantias de defesa em processo criminal quando estejam em 
causa ilícitos contra -ordenacionais, pode -se concluir liminarmente pela inadequação das mesmas 
enquanto parâmetros de apreciação da questão em apreço, uma vez que a mesma se localiza num outro 
lugar do sistema, atinente à responsabilidade extracontratual».

Na dimensão processual, considera -se o Tribunal Constitucional que «é indiscutível que o sistema 
da reversão da execução não se encontra especificamente desenhado para a efectivação da responsa-
bilidade civil subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades, sendo o RGIT, aliás, omisso 
quanto a esta figura. O recurso à mesma em situações desta índole decorrerá da aplicação, ainda que 
implícita, das previsões da LGT, designadamente dos seus artigos 23.º e 24.º»; mas, «o facto de a re-
versão não se encontrar especificamente prevista para estas situações de responsabilidade subsidiária 
pelo não pagamento de coimas ou multas não constitui, em si mesmo, factor de censura constitucional. 
Com efeito, o que releva, para efeitos da apreciação da questão de constitucionalidade, é determinar 
se o funcionamento, em concreto, do mecanismo legal (independentemente da sua maior ou menor 
adequação), é susceptível de ferir os ditames constitucionais. Essencial para que não se verifique qual-
quer inconstitucionalidade é que em concreto seja acautelada a existência de um processo equitativo 
e o inerente direito de defesa através do exercício do contraditório».

Ao debruçar -se sobre se, no caso concreto em fiscalização, foi ou não acautelada uma tramitação 
processual mínima que salvaguardasse os direitos de defesa e de contraditório dos sujeitos que foram 
“chamados” ao processo, o qual, se baseava num título de dívida “originário” que não iria sofrer, por 
via de tal “chamamento”, quaisquer alterações, o Tribunal Constitucional deixou em aberto a questão de 
saber se as normas da LGT e do CPPT permitem que se use a execução fiscal movida contra a empresa 
condenada em coimas para se executar também o “quantum” da responsabilidade civil dos gestores 
que culposamente não providenciaram para que as coimas fossem pagas.

Actualmente a questão parece estar resolvida, pese embora a ambiguidade da norma da alínea c) 
do artigo 148º do CPPT introduzida pela Lei n.º 3 -B/2010 de 18 de Abril, que estabelece que o processo 
de execução fiscal abrange a cobrança coerciva de «coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes 
da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias».

Nos acórdãos deste Tribunal de 23/2/2012, rec. n.º 01147/09 e de 19/4/2012, rec. n.º 01216/09, 
considera -se que o aditamento daquela alínea ao artigo 148º do CPPT não veio alterar o entendimento 
vertido em jurisprudência anterior, no sentido de que é de afastar a cobrança de dívidas de natureza 
civil, através de reversão efectuada em processo de execução fiscal, por não estar legalmente prevista 
a cobrança de dívidas de responsabilidade civil extracontratual emergente de coimas através dessa 
forma processual.

Antes do aditamento da alínea c) ao artigo 148º do CPPT, apesar da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, entendia -se que a responsabilidade civil extracontratual emergente de coimas através 
de processo de execução fiscal não estava prevista no art. 148.º do CPPT. O órgão da execução fiscal 
apenas tinha legitimidade para promover a execução e a reversão (art. art. 152.º, n.º 1 e 153.º, n.ºs 1 
e 2, do CPPT) relativamente às dívidas que se enquadravam naquele artigo e não a quaisquer outras.

Deste modo, defendia -se que apenas as dívidas de coimas podiam ser cobradas em processo de 
execução fiscal, pois estavam previstas no ar 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não havendo obstáculo 
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processual a que pudesse haver reversão, se ela for constitucionalmente admissível; mas relativamente 
às decorrentes de responsabilidade civil extracontratual considerava -se que não podiam ser cobradas 
através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não podia haver reversão. (cfr. acs. do 
STA de 1 -7 -2009, processo n.º 31/08, e de 14 -4 -2010, processo n.º 64/10).

Após o aditamento, continuou a manter -se a mesma jurisprudência, agora o argumento de que 
«não é possível perceber o que se quer dizer naquela alínea c) ao fazer -se referência a «coimas e 
outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime 
Geral das Infracções Tributárias», pois no RGIT não se prevê qualquer situação em que de respon-
sabilidade civil decorram coimas ou sanções pecuniárias nem é imaginável que de responsabilidade 
civil possa emergir não um dever de indemnização, mas coimas e sanções acessórias. O que se prevê 
no art. 8.º, n.º 1, do RGIT, na interpretação adoptada pelo Tribunal Constitucional, é o contrário do 
que se prevê nesta alínea c) do n.º 1 do art. 148.º do CPPT, isto é, responsabilidade civil decorrente 
de coimas e sanções pecuniárias e não coimas e sanções pecuniárias decorrentes de responsabilidade 
civil que é o que se refere naquela alínea c). De qualquer modo, o certo é que nesta alínea c) se prevê 
que sejam cobradas dívidas de coimas e sanções pecuniárias e não de responsabilidade civil, pelo que 
se mantém a situação acima referida de inexistência de norma que preveja a cobrança de dívidas de 
responsabilidade civil através de processo de execução fiscal».

Não há dúvida que, tomada à letra, a nova norma só pode tratar -se de um lapso na forma como 
foi redigida, uma vez que as coimas e as sanções têm por fonte a responsabilidade penal e não a res-
ponsabilidade civil. O que a jurisprudência constitucional dizia à data do aditamento da alínea c) ao 
artigo 148º, era que não se estava perante uma qualquer forma de transmissão de responsabilidade 
penal ou tão pouco de transmissão de responsabilidade contra -ordenacional. Como referimos, o que o 
artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma 
situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa 
ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa 
colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo. Por con-
seguinte, o que está em causa não é a mera transmissão de uma responsabilidade contra -ordenacional 
que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas antes a imposição de um dever 
indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e 
que constitui a causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da 
receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas.

Mas o fim visado pelo legislador não pode ser outro que não seja o de incluir no âmbito da 
execução fiscal essa forma de responsabilidade civil, que decorre dos danos causados ao Fisco pelo 
não pagamento da coima em que a empresa foi definitivamente condenada. O lapso na redacção da 
alínea deve -se certamente ao facto do montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou 
coima não paga. De acordo com os critérios da responsabilidade civil, a coima corresponde à expressão 
pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita que 
deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional. Daí que a norma, na parte em que se refere 
a «coimas e «sanções pecuniárias», tenha que ser lida necessariamente como pretendendo referir -se à 
dívida, calculada por referência ao montante da coima ou multa, que decorre da responsabilidade civil 
que recai sobre o gestor ou administrador pelo facto de culposamente a não ter pago.

Ora, se o pensamento legislativo subjacente à alínea c) do artigo 148º é o de incluir na execução 
fiscal a responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa foi conde-
nada, então deve -se proceder a uma interpretação correctiva dessa alínea, de modo a que seja possível 
alcançar o fim visado.

Acontece que, no caso dos autos, o mecanismo da reversão foi utilizado em data anterior ao 
aditamento da norma da alínea c) do artigo 148º. Como se vê dos factos assentes, a reversão ocorreu 
em Setembro de 2009, numa data em que ainda não havia entrado em vigor a Lei n.º 3  -B/2010. E se a 
efectivação da responsabilidade do gerente por via do mecanismo da reversão no processo de execução 
fiscal não estava legalmente prevista, então não era exigível aos potenciais “revertidos” que apresen-
tassem a defesa e contraditório no incidente que o órgão de execução fiscal levantou para o efeito. E se 
isso não lhe era exigível, a continuação da execução sem que efectivamente tivessem exercido a defesa 
e o contraditório no âmbito de um outro procedimento relativamente às coimas, ou sem que o tivessem 
efectivamente exercido através do mecanismo do n.º 3 do artigo 23º da LGT, o que não se mostra ter ocor-
rido nos autos, representa uma violação do direito fundamental previsto no n.º 10 do artigo 32º da CRP.

E assim sendo, há que extrair as devidas consequências.
A audiência dos interessados nos procedimentos sancionadores é uma formalidade, ou um conjunto 

de formalidades, que tem por objectivo permitir o exercício do direito de defesa. Quando os interessados 
sejam acusados da prática de um facto ilícito, a sua intervenção no procedimento reveste objectivos de 
defesa jurídica, que se manifestam na oportunidade que lhe é dada de repelirem e contraditarem eventuais 
lesões que a decisão administrativa possa causar nos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 
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Neste tipo de procedimentos, a função garantística ou de protecção jurídica sobressai e releva muito 
mais do que nos procedimentos comuns ou gerais (não sancionadores), pois interferem com a esfera 
de liberdade e dignidade das pessoas ou com o gozo e exercício de direitos fundamentais. E isto tem 
consequências jurídicas quando tal direito for indevidamente preterido. É que o direito de defesa no 
âmbito procedimento desse tipo é de tal modo importante que implica um regime especial em sede de 
vícios procedimentais. Sendo um direito fundamental, de natureza análoga aos direitos, liberdades e 
garantias, a sua violação determina a nulidade do acto final (cfr. art. 133º, n.º 2, alínea d) do CPA).

Deste modo, ao permitir -se a continuação da execução, sem que os recorrentes alguma vez tenham 
exercido, no âmbito de um processo equitativo, o direito de defesa relativamente às coimas que foram 
aplicadas à devedora originária, o despacho reclamado enferma de ilegalidade.

4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença na parte impug-
nada e julgar totalmente procedente a reclamação, anulando -se o despacho reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Hipoteca voluntária. Garantia idónea. Poder discricionário. Princípio da proporcio-
nalidade. Execução fiscal.

Sumário:

 I — A garantia bancária, caução ou seguro -caução oferecem melhor garantia em face 
da hipoteca por gozarem de maior liquidez, mas o objectivo do legislador não é 
o de dotar a Administração Fiscal de garantia absoluta do seu crédito, mas tão 
só de garantia idónea, o mesmo é dizer adequada ao fim em vista

 II — Quando o legislador se refere no artigo 199º do CPPT à hipoteca como exemplo 
de uma garantia idónea, ele não ignora as particularidades desta garantia, de-
signadamente o risco de mercado que coenvolve em caso de necessidade de venda 
dos imóveis, bem como os procedimentos necessários à concretização da venda 
dos bens hipotecados, mas ainda assim o legislador valorou -a como uma garantia 
idónea idêntica às demais, porque igualmente adequada a cumprir os objectivos 
subjacentes à prestação de garantia.

 III — O n.º 2 do artigo 199º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância da 
Administração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, que 
implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em 
razões objectivas, que hão -de assentar fundamentalmente na insuficiência dos bens 
objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da proporcionalidade.

 IV — A partir do momento em que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito 
exequendo e acrescido, a Administração fiscal não pode recusar a prestação de 
garantia com fundamento em aspectos qualitativos, designadamente quanto à maior 
ou menor liquidez imediata, ao arrepio da vontade do legislador e sem qualquer 
consideração pelos interesses legítimos do executado.

Processo n.º 646/12 -30
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Henrique dos Santos Prior e Romeu Manuel Cruz das Neves.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - RELATÓRIO
1. Manuel Henrique dos Santos Prior e Romeu Manuel Cruz das Neves, identificados nos autos, 

apresentaram no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, reclamação da decisão do órgão de execução 
fiscal, contra o despacho de indeferimento do Chefe de Serviços de Finanças de Gondomar 1, que recaiu 
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sobre o pedido de prestação de garantia apresentado pelos reclamantes em 8/11/2011, para suspensão 
dos processos de execução fiscal nºs. 1783200701011227, 1783200601053361, 1783200801011200 e 
1783200701032089, por reversão de dívidas de Xerazade Edições, Lda., relativas a IVA, IRC e Coimas, 
referentes aos períodos de 2005 a 2009, que foi julgada procedente.

2. Não se conformando, a representante da Fazenda Pública veio interpor recurso para este Tri-
bunal, formulando as seguintes conclusões das suas alegações:

“A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 
actos do órgão de execução fiscal cujo objecto é o despacho proferido em 14 -11 -2011, pelo Chefe do 
Serviço de Finanças de Gondomar 1, no âmbito dos processos de execução fiscal n.º 1783200701011227 
e aps., 1783200601053361, 1783200801011200 e aps. e 1783200701032089 e aps., (adiante designados 
PEF), que indeferiu a prestação de garantia para efeito de suspensão das execuções através de consti-
tuição de hipoteca voluntária, por haver considerado a mesma inidónea, nos termos das leis tributárias.

B. Para assim decidir o Tribunal concluiu que o despacho reclamado se fundou “em critérios 
que não têm suporte legal para aferir da idoneidade da (oferecida) garantia mediante hipoteca, pa-
decendo do vício do violação de lei”(1), determinando consequentemente, a anulação do despacho 
recorrido, sustentando tal conclusão nas considerações constantes da transcrição do extracto do douto 
acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte no processo que identifica como sendo 
o n.º 01809/11.5BEPRT de 22 -02 -2011.

C. Contrariamente ao sentenciado, e com o respeito que nos merece a fundamentação expendida 
pelo Venerando Tribunal Superior, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na sua 
contestação, de que não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade, padecendo a sentença 
recorrida de erro de julgamento de direito.

Vejamos:
D. o art. 52º da LGT, nos seus nºs. 1 e 2, permite a suspensão da cobrança da prestação tributá-

ria efectuada no processo de execução fiscal nos casos de pagamento em prestações ou reclamação, 
recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução, que tenham por objecto a ilegalidade ou 
inexigibilidade da divida exequenda, desde que acompanhada da prestação de garanta idónea nos 
termos das leis tributárias.

Por sua vez,
E. o art. 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia, em con-

formidade com o art. 195º do mesmo diploma, à sua prestação, nos termos do disposto no art. 199º, 
também do CPPT ou à penhora em bens suficientes para garantir o pagamento da divida exequenda 
e respectivo acrescido, especificando este último preceito que a garanta a prestar deverá ser idónea, 
consistindo em garantia bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos da Fazenda Pública.

F. Esta redacção tem motivado uma leitura, quer doutrinal quer jurisprudencial, de que a enun-
ciação daqueles tipos de garantia é meramente exemplificativa, pois, a redacção da parte final daquele 
número amplia essa possibilidade a todas as outras garantias, desde que de valor suficiente para 
assegurar os créditos do exequente.

G. A Fazenda Pública tem entendimento distinto, a questão que se coloca então é, se o ofereci-
mento de prestação de hipoteca voluntária sobre imóvel se inclui como uma garantia prevista pelo 
legislador no art. 199.º como idónea em sede de execução fiscal com vista à suspensão dos processos 
executivos.

H. Assim, no n.º 1 do art. 199.º do CPPT, o legislador enuncia expressamente os três tipos da 
garanta que a administração terá de aceitar como idóneas: garantia bancária, caução, seguro -caução, 
terminando, no entanto, a redacção desse número com um conceito aberto: “qualquer meio susceptível 
de assegurar os créditos do exequente”, que importa, então, concretizar.

I. Concretização essa que, no nosso entendimento, acontece logo de seguida, no n.º 2 desse mesmo 
preceito: “a garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária”.

J. E no n.º 4 acrescenta uma última situação passível de integrar o conceito de garantia idónea: “vale 
como garantia para os efeitos do n.º 1 a penhora já feita sobre os bens necessários para assegurar o pa-
gamento da divida exequenda e acrescido ou a efectuar em bens nomeados para o efeito pelo executado”.

K. A redacção do artigo 199.º do CPPT define então com exactidão os tipos de garantia aceitá-
veis, no n.º 1 refere especificamente a garantia bancária, a caução e o seguro -caução, e, acrescenta 
o conceito aberto, não para mostrar que se trata de uma configuração. meramente exemplificativa 
(se assim fosse, seria desnecessário o n.º 2, pois a hipoteca e o penhor seriam incluídas no n.º 1 por 
qualquer intérprete que prosseguisse a leitura com mais exemplos de garantias), mas para dizer que 
além destes três tipos existem outros, que o legislador especifica nos números seguintes.

L. Ou seja, ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, entendemos que o nº. 2 
e o nº. 4 do art. 199º do CPPT, serviram para o legislador especificar, o que se entende por “qualquer 
meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, desde logo porque em ambos os números é 
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feita referência ao n.º 1: quer no n.º 2, onde se diz que “a garantia idónea referida no número anterior 
poderá consistir, ainda. (destacado nosso).

M. Entendendo a Fazenda Pública que aquele “ainda” só pode significar “para além da garan-
tia bancária, caução e seguro -caução” sendo ilógico e contraditório entender como “para além de 
lodos os meios susceptíveis de assegurar os créditos do exequente”, onde já se incluiriam o penhor e 
a hipoteca que o legislador de seguida repetia.

N. O quadro definido é, então, de tipificação das garantias atendíveis, com um tratamento dife-
renciado que se justifica nela posição da administração tributária em relação a cada uma:

• Garantia bancária, caução e seguro -caução, estando a administração fiscal vinculada à sua 
aceitação, sempre que o valor assegure o cumprimento da obrigação;

• Penhor e hipoteca voluntária mediante concordância da administração tributária e,
• Penhora, por actuação da administração tributária na constituição da garantia,
Sem prescindir, caso se considere ser de improceder este entendimento da Fazenda Pública
O. Importa então analisar se, admitida como garantia elencada no nº. 1 do art. 199º do CPPT 

a hipoteca voluntária se pode considerar como uma garantia idónea em sede de execução fiscal com 
vista a suspensão dos processos executivos, desde que preenchidos os demais requisitos.

P. Entendemos que não, pois, a configuração legal no que a esta matéria concerne, parece indiciar 
uma justificada preferência, atribuída pelo legislador às garantias com maior grau de liquidez, que 
melhor asseguram o cumprimento da obrigação, como acontece com a garantia bancária, caução e 
seguro -caução.

Q. Com a utilização da expressão garantia idónea, pretende -se então significar que nem todas 
as garantias serão sempre as adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia 
bancária, caução ou seguro -caução, antes da alternativa “qualquer meio susceptível de assegurar os 
créditos do exequente”, tem de entender -se como uma restrição pretendida pelo legislador aos demais 
meios que poderão enquadrar -se no conceito de garantia idónea.

R. Isto é, a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia 
a vinculação de um concreto bem ou valor à segura realização da dívida exequenda, precavendo a 
indiferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, 
aqueles que pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como 
a garantia bancária, caução ou seguro -caução.

S. Do disposto no art. 199º do CPPT, decorre que a administração tributária, expondo a falta 
de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá -la, uma vez que o critério pelo 
qual se há -de aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que para funcionar 
como garantia, a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou valores 
suficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e respectivo acrescido, em tempo útil, 
o que implicará sempre um acto de avaliação ou apuramento do valor da garantia concretamente 
oferecida ou dos bens sobre que esta incida, sempre numa perspectiva de adequação ao montante do 
crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito (cfr., por igualdade de razões, o art. 219º, 
n.º 1 do CPPT).

T. Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida e acrescido terá de ser 
colocada em busca da mais fácil e imediata realização do crédito e de ser directamente proporcional 
ao quantitativo em causa, afastando qualquer susceptibilidade de variação ou indefinição dos valores 
em que traduza.

Neste conspecto.
U. não se afigura pertinente a asserção produzida na douta decisão recorrida de que “em tempos 

conturbados como os de hoje, diga -se que não é só o OEF e a AF que carecem de liquidez, mas sim 
também os contribuintes, pelo que nunca poderá tal argumento ser considerado válido, sob pena de 
violação do princípio da igualdade”.

V. Uma garantia apenas se pode considerar idónea caso, vindo a verificar -se o incumprimento 
por parte do devedor original a entidade garante possa assegurar o pagamento da divida ao credor 
em tempo útil e decorre da exigência estabelecida no n.º 2 do art. 200º do CPPT que essa liquidez se 
deve verificar no prazo de 30 dias.

W. In casu, tratando -se de hipoteca voluntária de prédios, só com a venda do imóvel poderia 
realizar -se a satisfação do crédito o que nos tempos que correm se nos afigura difícil no prezo de 
30 dias após citação para efectuar o pagamento

Deste modo,
X. a maior ou menor segurança, certeza, celeridade que uma forma de garantia oferece para o 

credor pode ser medida objectivamente em função da determinação, em termos objectivos, da possibi-
lidade de incumprimento da obrigação de pagamento após interpelação para o efeito, tendo em conta 
o respectivo regime jurídico, o que decorre da prestação de uma fiança sem qualquer outra garantia 
associada.
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Y. A característica da liquidez de uma garantia em tempo útil, invocada pelo órgão de execução 
fiscal para não aceitar a fiança como garantia é intrínseca à idoneidade da mesma, servindo este facto 
de medida à maior ou menor segurança, certeza e celeridade que a garantia oferece para o credor.

Z. Entende a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença sob 
recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do disposto nas 
normas legais, mais concretamente, as que regem a prestação da garantia para efeitos de suspensão 
do PEF  - arts. 52º da LGT e 169º e 199º do CPPT – pelo que não pode manter -se.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em consequência, ser revogada a douta 

sentença recorrida, com as legais consequências.
3. Manuel Henrique dos Santos Prior e Romeu Manuel Cruz das Neves vieram contra -alegar, 

concluindo nos termos que se seguem:
“A  - O presente recurso deve improceder e manter -se na íntegra a douta sentença proferida.
B — A Administração Tributária não pode interpretar o art. 199º do CPPT no sentido que o in-

terpreta, estabelecendo uma diferenciação e uma gradação entre as garantias aí previstas, recusando 
ou aceitando as garantias aí previstas em uso de um poder discricionário e fundado numa errónea 
interpretação da lei,

C  - porquanto, do disposto nesse artigo não decorre que a Administração tributária possa aceitar 
ou recusar qualquer garantia que lhe seja oferecida, uma vez que o conteúdo de tal ato se encontra 
vinculado ao reconhecimento da idoneidade ou da inidoneidade da garantia concretamente apreciada,

D  - e, da conjugação dos arts. 217º e 199º, ambos do CPPT, o critério balizador da idoneidade é o 
de que, para funcionar como garantia, a hipoteca terá que incidir sobre bens cujo valor seja suficiente 
para assegurar o pagamento da dívida exequenda e respectivo acrescido, o que implicará sempre uma 
avaliação/fixação do valor da garantia concretamente oferecida ou dos bens sobre que esta incida.

E  - De facto, não ocorre obstáculo legal a que a garantia a prestar em sede de execução fiscal 
com vista a obter a suspenso do processo, seja constituída por hipoteca voluntária.

F  - Aliás, no normativo em causa está expressamente prevista a hipoteca voluntária como uma 
das formas que a garantia pode revestir.

G  - Nem to pouco resulta desse artigo uma hierarquia entre as formas que a garantia pode revestir 
ou seja, não se verifica qualquer prevalência das formas de garantia previstas no nº. 1 em relação às 
do n.º 2 do citado normativo.

H  - Não podia a Administração Tributária ter recusado as hipotecas voluntárias oferecidas em 
garantia pelos ora recorridos para efeitos de suspensão dos processos executivos fiscais. Tanto mais 
quando tal recusa se fundamentou unicamente no facto de a administração tributária entender a hipo-
teca voluntária como uma garantia com menor grau de liquidez, inidónea e de aplicação subsidiária 
relativamente às garantias previstas no nº. 1 do art. 199.º.

I - É que, perante o oferecimento de determinada garantia e com vista à determinação da respec-
tiva idoneidade, o órgão da execução fiscal apenas terá, nos termos resultante do n. 1 do art. 199º. 
do CPPT, de ajuizar se a dita garantia é ou não susceptível de assegurar o cumprimento dos créditos 
do exequente.

J  - Pelo que, serão de todo irrelevantes considerações atinentes à maior ou menor liquidez da 
garantia apresentada.

L - De facto, não existe na lei, repita -se, qualquer preferência legal pelas garantias que apresen-
tem maior grau de liquidez, entendidas pela representante da fazenda pública como as constantes no 
n.º 1 do citado preceito.

M  - Além de que, ao consagrar um conceito amplo de garantia idónea no art. 199º. do CPPT, 
o legislador pretendeu acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, sem 
onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução.

N  - Ponto fundamental para aceitação de uma garantia é que “a garantia cubra a totalidade do 
crédito exequendo e acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da 
totalidade da dívida exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à 
decisão do pleito”.

O  - A mera invocação do risco hipotético de mercado ou o menor grau de liquidez da hipoteca 
não pode consubstanciar por si só prejuízo para o credor ria sua aceitação, uma vez que se trata de 
risco característico da hipoteca que o legislador já ponderou ao considerá -la “garantia idónea” para 
suspender a execução.

P  - Se a Administração Tributária entendia que as hipotecas voluntárias oferecidas não eram 
idóneas deveria ter recuado a garantia com esse fundamento, fazendo constar dos autos, nomeadamente 
do despacho que indeferiu as garantias apresentadas, quais as razões para que aquelas hipotecas, em 
concreto, não eram idóneas para suspender a execução.

Q  - Sucede que, a idoneidade das hipotecas apresentadas só poderia ser aferida depois da avalia-
ção dos imóveis e se os mesmos no assegurassem a totalidade do crédito exequendo e acrescido, o que 
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no foi efectivamente feito pela Administração Tributária, limitando -se o Chefe do serviço de Finanças 
a indeferir as garantias oferecidas com base em considerações genéricas acerca da hierarquização 
prevista no art. 199, do CPPT e sobre a maior ou menor liquidez das garantias lá constantes.

R  - Em suma, a partir do momento que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exe-
quendo e acrescido, a Administração fiscal não pode recusar a hipoteca com fundamento em aspectos 
qualitativos das garantias ou com base em juízos de prognose sobre o eventual produto da venda dos 
imóveis, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do CPPT.

S  - E não se vislumbra que desta interpretação resulte prejuízo para a Administração fiscal e a 
garantia dos créditos na execução fiscal, sobretudo no momento actual de crise do mercado imobiliário.

T  - Assim, e na senda do que vem alegado pela representante da fazenda pública, sempre se poderá 
dizer que “Em caso de diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, o órgão 
de execução fiscal ordenará ao executado que o reforçe” (art. 199º, n.º9).

U  - Norma que seria perfeitamente dispensável no caso de só serem aceites, como idóneas, as 
garantias que apresentem uma estabilidade de valor semelhante à das garantias bancárias ou dos 
seguros -caução. V  - Também não colhe o argumento de que nos tempos de hoje seria difícil a venda 
do imóvel no prazo de 30 dias após citação para efectuar o pagamento, porquanto, tal desiderato não 
é condição de aceitação ou recusa de garantia com vista à suspensão do processo executivo fiscal.

X  - A aceitação da hipoteca voluntária como garantia para suspensão do processo executivo no 
está condicionada ao tempo que demorará a realizar -se a venda do imóvel, mas tão só ao facto de esta 
ser idónea, nos termos já supra explicados.

Z  - De todo o exposto se conclui que os argumentos apresentados pela representante da fazenda 
pública no poderão colher.

AA  - Assim sendo, deverá entender -se que a execução fiscal pode suspender -se mediante a presta-
ção da dita garantia idónea por parte do executado (ou até de um terceiro com interesse em tal) e que 
a citada garantia idónea, de acordo com o legislador, pode consistir na garantia bancária, na caução, 
no seguro -caução, no penhor ou na hipoteca voluntária, idoneidade essa que deve ser aferida pela sus-
ceptibilidade de assegurar os créditos do exequente, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art. 199.º do CPPT.

Termos em que, o recurso terá de improceder, confirmando -se a douta sentença recorrida.
Assim decidindo farão V. Exas. inteira e sã JUSTIÇA.
4. O Ministério Público, junto deste Tribunal, pronunciou -se no sentido de o recurso ser de 

improceder, sufragando o entendimento recente de um Acórdão do STA - de 15.2.2012, no processo 
126/12, in www.dgsi.pt:

5. Com dispensa de vistos legais, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Com relevância para a decisão da causa, considero provados os seguintes factos:
1) Pelo OEF, foram instaurados contra a sociedade XERAZADE EDIÇÕES LDA, NIF 505725878, 

por dívidas relativas a IVA, IRC e Coimas, referentes aos períodos de 2005 a 2009, os seguintes PEF 
(Cfr. processos executivos respectivos em apenso): 

Nº de Processo Data autuação Dívida Q. Exequenda

1783200601053361 . . . . . . . . . . . . . . 22 -11 -2006 IRC 2005 916,96
1783200701011227 aps . . . . . . . . . . . 13 -04 -2007 IVA (2006/2007) 1.492,52
1783200701032089 aps . . . . . . . . . . . 22 -06 -2007 Coimas 861,52
178320080101200 aps . . . . . . . . . . . . 18 -03 -2008 Coimas 922,91

 2) Ao PEF n.º 1783200701011227 foi apensado o PEF n.º 1783200901044648 (fls.., dos PEF 
apensos);

3) Ao PEF n.º 1783200701032089 foi apensado o PEF n.º 1783200701060600 (fls... dos PEF 
apensos);

4) Ao PEF n.º 178320080101200 foram apensados os PEFs nºs 1783200801023080, 
1783200801043242 e 1783200901019074 (fls... dos PEF apensos);

5) Em 25 -08 -2011, foram proferidos em cada um dos PEF referidos supra, despacho de reversão 
das dividas identificadas em 1) contra os ora reclamantes, cujos despachos aqui se dão por integral-
mente reproduzidos (fIs... dos PEF apensos);

6) Em 23 -09 -2011, foi apresentada pelos ora reclamantes, oposição aos PEF identificados de 1 
a 4 (fls. 102 dos PEF apensos);
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7) Em 21 -10 -2011, no seguimento da oposição apresentada, foram os ora reclamantes notifica-
dos para prestarem garantias no montante de € 6.500,29, o executado Romeu Neves, e € 5.242,39, o 
executado Manuel Prior (fls. 111 a 121 dos PEF apensos);

8) Em 08 -11 -2011, em resposta à notificação referida em 7), foi remetido pelos ora reclamantes, 
o requerimento inserto a fls.125 dos PEF apensos, dirigido ao OEF e oferecendo como garantia a 
prestar para suspensão dos PEF objecto de oposição, duas hipotecas voluntárias sobre:

1 - Prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Cedofeita, Porto, sob o ar-
tigo 4961 e descrito na respectiva Conservatória sob o nº2860;

2 - Prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Cedofeita, Porto, sob o ar-
tigo 5227 e descrito na respectiva Conservatória sob o n.º 2860;

9) Em 14 -11 -2011, foi proferido pelo Chefe do OEF, despacho de indeferimento do requerimento 
identificado em 8) (fls. 139 v dos PEF apensos), com o seguinte teor.

“Nos termos do art. 199º, 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), a ga-
rantia, para os fins previstos no artº 169.º do mesmo Código, poderá consistir, ainda, a requerimento do 
executado e mediante concordância do administração tributária, em penhorou hipoteca voluntária.

Vem o executado Manuel Henrique dos Santos Prior, oferecer coma garantia a hipoteca voluntária 
sobre dois imóveis (arts. 4961 e 5227 da freguesia de Cedofeita, Porto), com o valor patrimonial de 
€8.200,00 e €3.950,00, respectivamente.

Nos termos do n.º1 do art. 199.º do CPPT, a garantia deve consistir em garantia bancária, caução 
ou seguro -caução, isto é, deve dar -se preferência ás garantias que apresentem maior grau de liquidez.

Apesar de estar previsto a possibilidade de a garantia poder ser prestada através de hipoteca, 
a concordância da administração tributário só deve verificar -se quando haja impossibilidade de o 
executado prestar a garantia por qualquer das formas previstas no referido nº1 do artº 199º, conforme 
resulta das instruções sobre o assunto, nomeadamente as constantes dos ofícios circulados n.º 60076 
e 60077, de 2010.07.29 e 2010.08.30, da DSGCT.

No caso em apreço não está demonstrada a impassibilidade para o executado prestar a garantia 
nas condições referidas.

Pelo exposto, indefiro o pedido, não aceitando como garantia a hipoteca a constituir sobre os 
bens atrás referidos”.

10) Em 21 -11 -2011, foi o despacho identificado em 9) notificado aos reclamantes na pessoa da 
sua mandatária (fls. 141 dos PEF apensos);

11) Em 02 -12 -2011 foi apresentada a presente Reclamação de actos do Órgão de execução fiscal (fls. 3);
12) Em 26 -12 -2011 foi proferido despacho pelo Chefe do OEF no qual mantém o despacho 

identificado em 9) (fls. 3v)”.
2. Questão a apreciar e decidir
Notificados para apresentar garantia, para os efeitos do disposto no art. 169º, nº1, do CPPT, nos 

processos executivos que lhes foram movidos, por dívidas relativas a IVA, IRC e Coimas, referentes 
aos períodos de 2005 a 2009, os reclamantes ofereceram como garantia uma hipoteca voluntária sobre 
dois prédios urbanos. Por despacho proferido, em 14/11/2011, pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Gondomar 1, foi o pedido indeferido, por se considerar a garantia oferecida inidónea, em virtude de 
não proporcionar o necessário grau de liquidez, atendendo, quer à prossecução do interesse público da 
regular cobrança dos tributos devidos ao Estado, quer ao facto do valor monetário que lhe está subja-
cente não ser realizável de forma certa e célere, em sede da respectiva execução, nos termos do ofício 
circular n.º 60.076, de 29/7/2010.

Inconformado, os ora recorrentes apresentaram, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, que, por sentença proferida em 30 de Abril de 2012, 
foi julgada procedente, com base, no que ao presente recurso interessa, entre outros, nos seguintes 
fundamentos:

• “No âmbito daqueles PEFs, os reclamantes requereram ao Chefe do OEF a prestação de garan-
tia, oferecendo hipotecas sobre os dois imóveis identificados em 8) com vista à suspensão daquelas 
execuções fiscais.

• Tal requerimento foi, porém, indeferido, por despacho do referido Chefe do OEF, identificado 
em 9) (acto reclamado), onde no essencial, e após invocação dos Ofícios Circulados no 60076 e 60077 
da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários, concluiu que “(…) a garantia deve con-
sistir em garantia bancária, caução ou seguro -caução, isto é, deve dar -se preferência ás garantias que 
apresentem maior grou de liquidez”.

• In casu, para garantia da divida exequenda os reclamantes ofereceram de hipoteca dois imóveis, 
que o órgão de execução fiscal não aceitou como garantia, basicamente por entender que deve ser 
dada preferência às garantias que apresentem maior grau de liquidez (cujo valor monetário subjacente 
seja realizável de forma mais certa, directa e imediata, em sede da respectiva execução) e, ainda, que 
a constituição de garantia bancária, caução ou seguro  - caução (elencados no n.º 1 do artigo 199º do 
CPPT) deve preferir em relação à hipoteca voluntária e ao penhor (garantias previstas no n.º 2 do 
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citado normativo), por estas incidirem sobre bens cujo valor pecuniário é de mais incerta e indirecta 
realização ou execução.

• Como se deixou escrito no recentissimo acórdão do TCAN de 22 -02 -2012, proferido no processo 
n.º 01809/11.SBEPRT, em caso em tudo semelhante ao dos autos, e a cujo entendimento aderimos 
plenamente, “(...) os fundamentos invocados pela administração tributária referentes à facilidade e 
rapidez da execução da garantia introduzem uma restrição ao conceito de idoneidade da garantia que 
não tem suporte legal, não constituindo parâmetros relevantes no juízo de aferição da idoneidade da 
garantia oferecida (acórdão do TCAN de 23/11/2011, Processo 01497/11).

• Assim, perante o oferecimento de determinada garantia, a administração tributária para aferir 
da idoneidade da mesma nos termos do artigo 199º n.º 1 do CPPT, apenas terá de ajuizar se a mesma 
é (ou não) susceptível de assegurar o cumprimento dos créditos do exequente; e, no caso de ter dúvidas 
sobre a idoneidade do valor dos bens oferecidos em penhor, poderá lançar mão da avaliação prevista 
no artigo 250º n.º 1 do CPPT (para fixação do valor da garantia oferecida ou dos bens sobre que tal 
garantia incida,). Ou seja, o critério para aferir da idoneidade do penhor para funcionar como ga-
rantia afere -se pela suficiência do valor dos bens oferecidos para assegurar o pagamento do crédito 
exequendo e acrescido, sendo totalmente irrelevantes os argumentos invocados pelo órgão de execução 
fiscal no despacho reclamado referentes à liquidez e rápida execução da garantia, os quais, como se 
disse, não têm qualquer suporte legal.

• Refere -se ainda na douta sentença recorrida que o artigo 199º n.º 2 do CPPT exige a concor-
dância da administração fiscal para a prestação de penhor e que esta tem poder discricionário para 
aceitar ou não o penhor, não sendo um acto vinculativo.

• Salvo o devido respeito, não concordamos com este entendimento. É certo que o n.º 2 do arti-
go 199º do CPPT exige a concordância da administração tributária [o que bem se compreende, já que 
os bens dados em penhor podem não ter valor suficiente para assegurar o crédito do exequente e/ou o 
possuidor pode não ter legitimidade para os oferecer em penhor], mas daqui não decorre que aquela 
possa aceitar ou recusar a garantia que lhe seja oferecida sem mais e de forma discricionária, uma vez 
que o conteúdo de tal acto se encontra vinculado ao reconhecimento da idoneidade ou da inidoneidade 
da garantia concretamente apresentada (cfr. acórdão do TCAS de 15/3/2011, proc.4607/11).”

• De facto, em tempos conturbados como os de hoje, diga -se que não é só o OEF e a AF que 
carecem de liquidez, mas sim também todos os contribuintes, pelo que nunca poderá tal argumento ser 
considerado válido, sob pena de violação do principio da igualdade.

• E nem se diga que não poderiam ser aceites as garantias oferecidas uma vez que os imóveis em 
causa, não obstante constarem em nome dos reclamantes na matriz predial, não estão inscritos na respec-
tiva conservatória em nome daqueles, pois sobre essa questão não pode o tribunal pronunciar -se sobre 
pena de excesso de pronuncia, pois esse não constitui manifestamente fundamento do acto ora reclamado.

• Pelo exposto, fundando -se o despacho reclamado em critérios que não têm suporte legal para 
aferis da idoneidade da (oferecida) garantia mediante hipoteca, padece de vício de violação de lei, o 
que origina a sua anulação”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, no presente recurso, argumentando, em 
síntese, que, ao contrário do decidido, o oferecimento de prestação de hipoteca voluntária sobre imóvel 
não se inclui como uma garantia prevista pelo legislador no art. 199.º como idónea em sede de execução 
fiscal com vista à suspensão dos processos executivos (Ponto G das Conclusões). Para a recorrente, o 
legislador estabelece uma justificada preferência em relação “às garantias com maior grau de liquidez, 
que melhor asseguram o cumprimento da obrigação, como acontece com a garantia bancária, caução 
e seguro -caução” (Ponto P das Conclusões).

Assim sendo, considerando as conclusões da recorrente, que delimitam o objecto do presente 
recurso, nos termos do estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/, do CPC, a questão sub judice traduz -se 
em saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a reclamação 
por entender não existir obstáculo legal a que a garantia prestada para suspensão da execução fiscal 
seja constituída mediante hipoteca.

Vejamos.
2. Do alegado erro de julgamento
A questão em apreço, centra -se sobre a idoneidade da hipoteca como meio de constituição de 

garantia e pressupõe que se determine o sentido e alcance dos arts. 52º da LGT, 169º do CPPT, e, em 
especial, o art. 199º do CPPT.

O art. 52º da LGT dispõe, nos seus nºs 1 e 2:
“1. A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude de 

pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham por 
objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos de 
resolução …..”

2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.
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(…).”
Por seu turno, o art. 169º do CPPT refere nos seus nºs 1 e 2:
“1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugna-

ção judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como 
durante (…) desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos ter-
mos do artigo 199º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será 
informado no processo pelo funcionário competente.

2. A execução fica igualmente suspensa, desde que, após o termo do prazo de pagamento voluntário, 
seja prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente, acompanhada 
de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade que praticou 
o acto, bem como a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial para discussão da 
legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda”.

Nas palavras de JORGE LOPES DE SOUSA(2), “Os actos tributários (liquidação de quantias) são 
susceptíveis de execução imediata, através de processo de execução fiscal, findo o prazo de pagamento 
voluntário, como decorre do art. 88º do CPPT. Findo esse prazo de pagamento voluntário dos tributos, 
é extraída certidão de dívida pelos serviços competentes, que é enviada aos órgãos periféricos locais 
competentes para instauração que a devem promover, independentemente de o acto subjacente à certi-
dão ter sido impugnado graciosa ou contenciosamente (arts. 88º, nºs.1 e 4, 149º e 152º do CPPT). No 
entanto, a execução suspender -se -á nos casos previstos neste art. 169º do CPPT, desde que tenha sido 
constituída ou prestada garantia, nos termos dos arts. 195º e 199º, ou tiver sido efectuada penhora que 
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido ou tiverem sido nomeados bens à penhora 
pelo executado no prazo referido no n.º 6 do art. 199º do CPPT, que sejam suficientes aquele efeito 
(nº4 do mesmo artigo)”.

No caso dos autos, como vimos, na sequência da notificação que lhe foi feita pelo órgão da exe-
cução fiscal do montante da garantia a prestar, os ora recorrentes ofereceram como garantia a hipoteca 
voluntária de dois prédios urbanos o que foi indeferido por não constituir garantia idónea, nos termos 
do disposto no art. 199º do CPPT.

O sentido e alcance do art. 199º do já foi por diversas vezes objecto de apreciação por este Supremo 
Tribunal, entre outros, no Acórdão de 15/2/2012, proc. n.º 126/12(3), pelo que não havendo razões para 
nos afastarmos da jurisprudência ali consignada, iremos proceder à sua transcrição, ainda que com as 
necessárias adaptações.

O art. 199º do CPPT no seu n.º 1, indica como idóneas a suspender a execução fiscal a “garantia 
bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”. 
Por sua vez, no n.º 2 diz que a garantia pode consistir, “a requerimento do executado e mediante con-
cordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no 
art. 195º do CPPT, com as necessárias adaptações.”

Sobre o sentido e alcance do referido, preceito ficou consignado no mencionado Acórdão deste 
Supremo Tribunal que “O art. 199º do CPPT, além de enumerar algumas garantias consideradas típi-
cas no comércio jurídico, vai mais longe ao admitir constituir garantia idónea “qualquer outro meio” 
susceptível de assegurar os créditos do exequente.

“Na execução fiscal confluem dois interesses conflituantes: o da administração fiscal na reali-
zação da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida 
exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz depender a suspensão da execução da prestação de 
garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda. O que significa que a garantia há -de ser 
adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem onerar ou afectar de forma grave os interesses 
legítimos do executado.

“Uma garantia bancária ou um seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que 
uma hipoteca ou um penhor de coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais onerosas 
para o executado, dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões 
imediatas na esfera patrimonial do requerente.

“Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo de 
garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, sem 
onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, no mesmo 
sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer graduação das 
garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior ou menor liquidez 
imediata.

“Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado”(4).
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“No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que tal 
substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e acres-
cido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida exequenda 
controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”.

Voltando ao caso em análise, não oferece dúvida que a garantia bancária, caução ou seguro -caução, 
conferem à Administração fiscal maior garantia, uma vez que funcionarão como uma compensação 
antecipada, sem a necessidade de desenvolver quaisquer ulteriores procedimentos, que envolvem ne-
cessariamente a execução da hipoteca.

Acontece que, tal como se pode ler no Acórdão que estamos a seguir, “a questão não pode ser 
vista nesta perspectiva, porque o objectivo do legislador não é dotar a Administração fiscal de garantia 
absoluta do seu crédito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão–só de “garantia idónea”, que 
o mesmo é dizer adequada ao fim em vista.

“Ora, quando o legislador se refere à hipoteca voluntária, no art. 199º do CPPT, como um exemplo 
de garantia idónea, ele não ignora as particularidades desta garantia, designadamente o risco de mercado 
que co -envolve, em qualquer caso, a venda dos imóveis, bem como os procedimentos necessários à con-
cretização da venda dos bens hipotecados. “E, mesmo assim, valorou -a como uma garantia idónea idêntica 
às demais, porque igualmente adequada a cumprir os objectivos subjacentes à prestação de garantia.

“Argumentar -se -á que, em relação à hipoteca, a lei fá -la depender da “concordância da adminis-
tração” tributária, o que significa maior liberdade na apreciação do pedido. Mas essa maior liberdade 
implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar -se em razões objectivas, 
que hão -de assentar fundamentalmente na insuficiência dos bens objecto da garantia, pois que aí sim 
poderá haver prejuízo para o credor (nº5 do art. 52º da LGT), bem como observar o princípio da pro-
porcionalidade(5)”.

Por outro lado, a mera invocação do menor grau de liquidez da hipoteca não pode consubstanciar 
por si só menor garantia para a Fazenda Pública, uma vez que se trata de risco característico da hipoteca 
que o legislador já ponderou ao considerá -la “garantia idónea” para suspender a execução.

“Em suma, a partir do momento que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, a Administração fiscal não pode recusar a prestação de garantia com fundamento em aspectos 
qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do CPPT.

“E não se vislumbra que desta interpretação resulte prejuízo para a Administração fiscal e a garantia 
dos créditos na execução fiscal, sobretudo no momento actual de crise do mercado imobiliário.

“Em primeiro lugar, a Administração fiscal goza de lata margem de discricionariedade na avaliação 
do valor dos bens que são oferecidos em garantia.

“Em segundo lugar, a garantia “é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados 
até à data do pedido, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma 
daqueles valores” (nº 5 do art. 199º do CPPT).

“Finalmente, a lei permite -lhe, em caso de diminuição significativa do valor dos bens que cons-
tituem a garantia, ordenar o reforço da mesma, nos termos do disposto no n.º 9 do art.199º do CPPT e 
n.º 3 do art. 52º da LGT.

“A Administração fiscal goza, desta forma, de lata margem de liberdade na aplicação destes 
mecanismos, que lhe permitem assegurar o crédito exequente, mas tem de obedecer à lei nos aspectos 
vinculados, não podendo na interpretação e aplicação da mesma pôr em causa as valorações que são 
próprias do legislador, subvertendo o sentido e alcance que o mesmo pretendeu dar às normas, em 
especial aos arts. 199º do CPPT e 52º, n.º 5, da LGT.

“A proceder a interpretação sufragada pela Administração fiscal, esta passaria a estar legitimada 
a estabelecer uma hierarquização das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez 
imediata, acabando assim por poder recusar não só a hipoteca como o próprio penhor, porque normal-
mente este também não dá garantias de imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias que 
o legislador quis aberto”.

No caso dos autos, afigura -se sobretudo desadequado o indeferimento da prestação de garantia, 
porque não invocando a Administração Fiscal a insuficiência da garantia prestada, limitando -se a 
alegar em abstracto o menor grau de liquidez da hipoteca com o argumento da sua maior segurança 
e qualidade (liquidez imediata), significa que não há interesse público, que justifique o sacrifício dos 
interesses do executado.

Também aqui a Administração fiscal deve pautar a sua actuação de acordo com o princípio da 
proporcionalidade (art. 46º do CPPT), o que aponta para a necessidade da ponderação proporcionada 
dos interesses em jogo de molde a não sacrificar nenhum deles. A Administração fiscal, se achar que a 
garantia é insuficiente, pode exigir o seu reforço, mas o que não pode é em abstracto, prevalecendo -se 
da sua posição de credora, estabelecer, em nome da segurança absoluta na cobrança do seu crédito, 
uma hierarquização das garantias em conformidade com a sua maior ou menor liquidez, ao arrepio da 
vontade do legislador e sem qualquer consideração pelos interesses legítimos do executado.
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Atento o exposto, o órgão de execução fiscal no despacho reclamado incorreu, desta forma, em 
vício de violação de lei, pelo que andou bem a sentença recorrida ao determinar a sua anulação.

Nesta sequência, a sentença recorrida que assim entendeu deve, por isso, ser confirmada, devendo 
improceder o presente recurso.

III - DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em negar provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Citamos a douta sentença recorrida.
(2) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas, Editora, Lisboa, 2011, pp. 207 -08.
(3) Jurisprudência reiterada, entre outros, no Acórdão do STA de 14/3/2012, proc n.º 208/2012.
(4) Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2006, p.78.
(5) Referindo -se ao poder discricionário da Administração fiscal, na interpretação e aplicação do n.º 2 do art. 199º do 

CPPT, o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 21/9/2011, proc. n.º 786/11, refere que “Para além da correcção da interpretação 
da norma e da verificação dos pressupostos da sua aplicação, que no caso não está em causa, restará sempre a observância do 
princípio da proporcionalidade, ou seja, do «iter» lógico seguido pela administração na valoração dos elementos da situação 
concreta e da correcção interna dos raciocínios lógico -discursivos que presidiram à aplicação da norma ao caso concreto.” 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Prestação de garantia através de penhor para suspensão da execução fiscal. Sua 
admissibilidade. Idoneidade.

Sumário:

 I — A prestação de garantia através de penhor para suspensão da execução fiscal é 
legalmente admissível, de acordo com o disposto no artigo 199.º, n.º 2 do CPPT, 
exigindo -se a concordância da administração tributária.

 II — Cabendo embora a esta a apreciação da idoneidade, deve ser aceite a garantia 
se esta, objetivamente e no momento do pedido, é apta a garantir a totalidade 
da dívida e do acrescido, não podendo ser a mesma rejeitada com fundamentos 
abstratos e teóricos, como o de que se trata de um crédito futuro e o de que a 
devedora é uma SGPS, sendo que esta pode ser liquidada de um momento para o 
outro, ficando prejudicada a eventual execução da garantia.

Processo n.º 654/12 -30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: Armando António Borges Rebelo de Andrade e Mulher.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Viseu que julgou procedente 
e reclamação deduzida por Armando António de Andrade e Ana Raquel Sá Andrade, contra despacho 
do órgão da execução fiscal que considerou inidónea a garantia por eles apresentada e constituída por 
penhor, para suspensão de execução fiscal n.º 2720201101070010 do Serviço de Finanças de Viseu 
contra os mesmos instaurada para cobrança coerciva do IRS do ano de 2008 e juros compensatórios no 
montante global de 429.024,91 euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a reclamação apresen-
tada nos autos com a consequente revogação do despacho reclamado, sendo que o despacho reclamado 
considerou inidónea a garantia apresentada pelos reclamantes e que consiste num penhor de um crédito 
que detêm sobre a sociedade “Videira Lopes Saúde SGPS”, não tendo dispensado a prestação de outra 
garantia por considerar não estarem reunidos os requisitos;
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b) A questão central reside em determinar se a decisão que não aceitou o penhor para suspensão da 
execução fiscal, por considerar essa garantia no caso em concreto como inidónea, está ferida de vício 
de violação de lei; Antecipando a resposta, não ocorreu o aludido vício, o que se tentará demonstrar;

c) Da conjugação do disposto nos art.ºs 52º da LGT, 169º, 195º e 199º, estes do CPPT, resulta 
que pode a cobrança da dívida tributária ser suspensa através de prestação de garantia idónea, estando 
a Autoridade Tributária vinculada à lei e havendo que observar o princípio da indisponibilidade dos 
créditos fiscais e a proibição da concessão de moratórias no seu pagamento;

d) A expressão “garantia idónea” consubstancia um conceito  -ar, no caso concreto, a adequação 
do meio oferecido para assegurar a cobrança efetiva da dívida exequenda, abrindo, neste ponto, uma 
margem de discricionariedade à Administração; Na falta de uma definição legal de garantia idónea, 
pode afirmar -se que o conceito de idoneidade depende da capacidade de, em caso de incumprimento 
do devedor e da correspondente necessidade de a executar, assegurar a efetiva cobrança dos créditos 
garantidos e resulta da conjugação do disposto no art.º 169º com os art.ºs 199º e 217º do CPPT, ex vi 
n.º 2 do art.º 52º da LGT  - Neste sentido, vide Acórdão do STA de 21.09.2011, Recurso nº. 0786/11 e 
doutrina de Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, Volume III, 
anotação 2 ao art.º 199º;

e) Na situação dos autos, o objeto deste concreto penhor consubstancia um direito de crédito futuro 
(ainda não vencido); A sociedade devedora deste crédito é uma SGPS  - “Videira Lopes Saúde SGPS, 
SA” e o seu ativo é constituído por participações sociais e créditos sobre participadas; O património 
destas sociedades é constituído por um tipo de ativos com grande oscilação em termos de valor de mer-
cado, além da sua possibilidade de liquidação quase instantânea, As partes intervenientes no contrato 
celebrado foram os reclamantes e a SGPS, SA, ao qual é alheia a Autoridade Tributária, sendo que no 
caso de incumprimento desse contrato, no caso de transmissão das ações ou outras situações, o credor 
fica sem possibilidades de assegurar a realização do seu crédito, situações que não são passíveis de 
controlo pela Autoridade Tributária;

f) Em resultado da conjugação dos factos antes elencados, a Autoridade Tributária entende que 
existe falta de idoneidade da garantia (penhor de créditos) apresentada, em virtude de não ficar acau-
telado o interesse público e a salvaguarda da cobrança da dívida exequenda, por o direito de crédito 
futuro objeto de penhor se vencer apenas em 27.12.2018 ou, em alternativa, logo que transitada em 
julgado a eventual decisão judicial desfavorável sobre a impugnação judicial que os executados vão 
apresentar e que terá por objeto a legalidade da dívida exequenda e, por existirem fatores externos à 
vontade dos executados, como a subsistência dos vínculos contratuais, o pagamento pontual do crédito 
ou, até mesmo, a insolvência ou extinção da “Videira Lopes Saúde SGPS, SA, que podem fazer perecer 
ou tornar insuficiente a garantia;

g) Assente que a garantia a prestar deve ser idónea e que o ónus da prova dessa idoneidade cabe 
aos executados, atentas as particularidades do penhor de créditos em causa, competia aos agora recla-
mantes demonstrar a capacidade financeira e bancária da sociedade “Videira Lopes Saúde SGPS, SA 
para solver a dívida”, o que não sucedeu, pois que se limitaram a afirmar que possui uma estrutura 
sólida, mas sem que fosse acompanhada de elementos demonstrativos dessa realidade;

h) Segundo defendido na sentença recorrida os fundamentos invocados pela Autoridade Tributária 
referentes ao grau de risco da execução da garantia introduzem uma restrição ao conceito de idoneidade 
da garantia que não tem suporte legal, acrescentando que o critério para aferir da idoneidade do penhor 
resulta da suficiência do valor dos bens oferecidos para assegurar o pagamento do crédito exequendo, 
do que a Fazenda Pública discorda, porquanto, do nosso ponto de vista e atento o princípio da unidade 
do sistema jurídico previsto no art.º 9º, nº. 1 do Código Civil, não quis o legislador uma avaliação do 
conceito de idoneidade somente em função do valor (devendo revestir características de segurança, 
estabilidade e credibilidade), nem tal se retira da leitura dos preceitos que regulam essa matéria, mor-
mente art.º 199º do CPPT e 52º, nº. 2 da LGT;

i) Salvo melhor entendimento, não foi esse o espírito do legislador, para o que importa analisar a 
questão à luz das relações de direito privado;

j) Em termos similares, a propósito da apreciação da idoneidade de caução, veja -se o disposto 
no art.º 984º, nº. 2 do CPC e o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 22.06.2006, proferido no 
Processo nº. 0632708 e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa datado de 16.11.2006 e proferido 
no processo nº. 5246/2005 -6, nos quais se discutia sobre se a caução oferecida  - penhor sobre direitos 
de crédito e penhor de madeira  - era idónea;

k) Apelando ao raciocínio vertido nos mencionados acórdãos conclui -se que na prestação de caução 
(em moldes semelhantes à prestação de garantia na execução fiscal), há que averiguar da idoneidade dos 
bens/créditos oferecidos, neles se clarificando que a razão de ser da caução (leia -se, garantia a prestar) 
decorre da necessidade de prevenir quaisquer possíveis riscos para a cobrança do crédito do exequente 
por virtude da suspensão da execução; Esclarece -se também nesses dois acórdãos que na aceitação da 
caução (garantia), há que acautelar riscos que se pretendem prevenir, como por exemplo, o perigo de 
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deterioração/depreciação, de vir a ser titular de um crédito de montante bem inferior ao inicialmente 
atribuído, as despesas e encargos de manutenção do bem, entre outros;

I) Ora, fazendo um paralelismo de regimes entre a prestação de caução no domínio do direito pri-
vado, regulado no CPC, e a prestação de garantia na execução fiscal na área do direito público, previsto 
no CPPT, temos que a idoneidade da prestação de caução não se basta com o valor dos bens/créditos 
no momento em que é prestada, antes deve ter em conta os eventuais riscos futuros que possam afetar 
a segurança da cobrança do crédito do exequente por virtude da suspensão da execução;

m) Aqui chegados, temos de concluir que se tal ponderação de riscos futuros da garantia a prestar, 
suscetíveis de afetar a cobrança do crédito (segurança da garantia), tem de ser considerada e acautelada 
na prestação de caução nas relações privadas, dela dependendo a idoneidade e consequente aceitação 
da mesma, por maioria de razão nas relações de direito público, como ocorre na área do direito fiscal 
(em que estão em causa especiais interesses de natureza pública), esse tipo de riscos, não pode deixar 
de ser tomado em conta, o que foi feito no caso dos autos pelas razões já anteriormente elencadas para 
que se remete;

n) Reitera -se que, não densificando a lei o conceito de idoneidade da garantia, certo é que na 
sentença recorrida a idoneidade do penhor de créditos vem reportado apenas à suficiência abstrata em 
termos de valor, mas sem que esteja cumprido o requisito da segurança bastante para se ter por acautelada 
a dívida tributária, o que pode comprometer a eficaz e regular cobrança da dívida tributária;

o) Prosseguindo o nosso raciocínio, na sentença recorrida vem referido que na realidade atual 
considerando a volatilidade da economia há que assumir alguma maleabilidade, ao que a Autoridade 
Tributária contrapõe que, não obstante seja sensível ao estado da conjuntura económica, tem de observar 
o princípio da legalidade, genericamente aplicável à Administração Pública nos termos do art.º 3º do 
CPA e, concretamente à Autoridade Tributária, nos art.º 5º, nº. 2 e 8º, ambos da LGT;

p) Em função do princípio da indisponibilidade dos créditos fiscais e da proibição da concessão 
de moratórias no seu pagamento e atento o princípio da legalidade, não pode a Autoridade Tributária 
pautar -se por critérios de maleabilidade, como se refere na douta sentença, pois, que tal acarretaria uma 
derrogação do princípio da legalidade;

q) Acresce que no panorama atual a economia apresenta -se muito imprevisível, o risco associado 
a aplicações financeiras ou partes de capital é elevado, pelo que, o invocado sobre a maleabilidade da 
aceitação de garantias também pode ser encarado de forma inversa, no sentido de que a volatilidade 
da economia é tal que torna ainda mais “frágeis” certo tipo de garantias, não se revelando adequadas 
a assegurar a cobrança dos créditos tributários;

r) Acresce que no entender do Tribunal não relevam os riscos associados ao penhor de créditos 
elencados no despacho reclamado, designadamente porque o Órgão de Execução Fiscal tem a possibi-
lidade e o dever de estar atento à dinâmica das situações e, se necessário, determinar o reforço ou até 
a substituição da garantia, posição que não subscrevemos porque da contraposição efetuada entre o 
regime de prestação de garantia previsto no CPC e no CPPT, resulta que, por maioria de razão, em sede 
tributária, devem ser ponderados os riscos de verificação futura, entre os quais o risco de insolvência, 
de transmissão das ações ou até da perda do seu valor, designadamente atenta a atual conjuntura eco-
nómica conturbada e em constante mutação;

s) A ser assim (o que não se concebe), para averiguar da manutenção da idoneidade da garantia 
para assegurar a cobrança do crédito, faz -se impender sobre a Autoridade Tributária o ónus de acom-
panhamento permanente do penhor de créditos em questão para analisar se estão a ocorrer atos de 
dissipação patrimonial, desvalorização das ações e outros factos suscetíveis de influenciar o valor da 
garantia, com os custos e encargos que isso acarreta e a falta de meios, o que redundaria numa inacei-
tável violação do princípio da proporcionalidade previsto nos art.º 5º do CPA e art.º 46º do CPPT na 
vertente do credor tributário;

t) Da leitura do art.º 199º do CPPT não resulta que o legislador tenha querido desproteger o credor 
tributário ou impor -lhe sacrifícios excessivos, em benefício do devedor tributário, até porque o ónus 
da prova da idoneidade da garantia oferecida cabe aos executados agora reclamantes, sendo que por 
parte dos mesmos muito vem alegado, mas pouco provado, não tendo demonstrado a consolidação 
financeira e patrimonial da SGPS mediante a exibição de documentos contabilísticos e bancários que 
atestem a capacidade financeira/patrimonial da referida sociedade para cumprir a obrigação tributária 
em dívida;

u) Contrariamente ao referido na douta sentença, da leitura do teor do despacho reclamado não 
resulta que a decisão proferida de rejeição do penhor de créditos tenha sido tomada “sem mais e de 
forma discricionária”, uma vez que esse ato está devidamente fundamentado, de facto e de direito, 
revelando o itinerário através do qual essa garantia não pode ser aceite por inidoneidade;

v) A decisão recorrida imputa ao despacho reclamado o vício de violação de lei porque a Autori-
dade Tributária aferiu a idoneidade do penhor, utilizando critérios que não têm suporte legal, do que a 
Fazenda Pública diverge  - sobre o conceito de vício de violação de lei vide “Diogo Freitas do Amaral”, 
Curso de Direito Administrativo, Volume II, Editora Almedina, fls. 391 e seguintes;
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w) Uma vez que o conceito de idoneidade não é fornecido pelo legislador fiscal nem consta de 
qualquer outro diploma que seja subsidiariamente aplicável, a Autoridade Tributária ao fazer a sua 
aplicação no caso concreto praticou um ato que comporta discricionariedade, no entanto, não foi pelo 
Órgão de Execução Fiscal violado qualquer princípio constitucional ou princípio geral de direito, razão 
porque não padece o despacho reclamado do vício de violação de lei que, do nosso ponto de vista, não 
tem aqui aplicação;

x) Em suma, não está verificado o vício de violação de lei e os critérios de idoneidade patentes 
na sentença não têm suporte legal, devendo manter -se a legalidade do despacho reclamado porque fun-
damentador, de facto e de direito, da não aceitação do penhor de créditos por não revestir idoneidade 
para o efeito à face da lei aplicável.

Termos em que, concedendo -se provimento ao presente recurso, deve a decisão recorrida ser 
revogada, com as devidas consequências legais.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 520/521, no qual defende a manutenção da decisão 
recorrida, com a consequente improcedência do recurso.

III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) No âmbito da execução fiscal n.º 2720201101070010 do Serviço de Finanças de Viseu, onde 

se visa a cobrança coerciva de IRS do ano de 2008 e juros compensatórios no montante global de 
429 024,91€, são executados os aqui Reclamantes ARMANDO ANTÓNIO BORGES REBELO DE 
ANDRADE e ANA RAQUEL SÁ MORAIS VIDEIRA LOPES DE ANDRADE (cfr. fls. 1 e 2 dos 
presentes autos, aqui dados como reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais elementos infra 
referidos);

B) Na sequência da citação os executados ora Reclamantes, em 25 -10 -2011, afirmando a pretensão 
de deduzirem reclamação graciosa e/ou impugnação judicial com vista a questionarem a legalidade 
da dívida exequenda, para o efeito de suspender a execução, requereram informação “sobre o valor 
pecuniário da garantia que pretendem e deverão prestar...”, vide nºs. 45 a 53;

C) Respondeu o Órgão de Execução Fiscal informando o valor de € 541.569,19, decisão comu-
nicada aos executados em 7 -11 -2011, à qual eles reagiram oferecendo como garantia a constituição 
de penhor sobre uma parte do crédito no total de € 3.186.821,34 resultante da venda que em 27 de 
dezembro de 2008 fizeram de ações, pelo preço de € 4 000 000,00, à “Videira Lopes - Saúde SGPS, 
SA’’, que detinham na sociedade “Farmácia Moderna São Miguel/Guarda, SA” e, se porventura for 
entendido que a referida garantia não pode ser aceite, o que só por mera hipótese se admite, devem ser 
dispensados de prestar garantia porque o rendimento mensal líquido, o património imobiliário que lhes 
pertence e os encargos dele decorrente e demais encargos não lhes permite prestar outra garantia, sendo 
que o único ato de alienação de património que realizaram foi a venda de ações que está na origem dos 
presentes autos (cfr. fls. 59 a 61);

D) O Órgão de Execução Fiscal apreciando a garantia oferecida e, na hipótese da sua não acei-
tação, o pedido de dispensa de prestação de garantia, através de despacho proferido em 2012 -01 -16, 
indeferiu “a pretensão dos requerentes e mais ordenou a notificação dos mesmos para no prazo de 10 
dias, apresentarem garantia idónea...”(vide fls. 182 a 185);

E) Despacho notificado aos Reclamantes em 2012 -01 -18 e cuja reação originou, em 2002 -0203, 
a apresentação da reclamação que deu origem aos presentes autos (cfr. fls. 194 a 392);

F) Para além do penhor de crédito referido em C), os aqui reclamantes e a Videira Lopes, Saúde 
SGPS, SA celebraram, em 21 de novembro de 2011, um aditamento ao contrato de compra e venda 
de ações onde clausularam para além do mais que a compradora das ações aceita a constituição do 
mencionado penhor e “obriga -se desde já a não entregar aos segundos outorgantes essa importância 
pecuniária de €541.569,19 que, como parte do atual créditos dos segundos outorgantes sobre ela, 
primeira outorgante, constituirá o objeto do penhor em referência; obriga -se também a manter na sua 
posse essa importância pecuniária até ao momento em que transitar em julgado e se tornar definitiva 
a decisão judicial que há de ser proferida na impugnação... se a decisão vier a ser desfavorável... 
quando transitar em julgado e se tornar definitiva... a primeira outorgante igualmente desde já se 
obriga a considerar então imediatamente vencida e exigível a sua obrigação de proceder ao paga-
mento da referida importância pecuniária de € 541.569,19 e entregá -la diretamente à Administração 
Fiscal...”.(vide fls 88 e 89);

G) A venda de ações referida em C), para além do mais, esteve na origem da liquidação que deu 
causa à divida exequenda cuja cobrança coerciva é objeto da execução fiscal n.º 2720201101070010 
do Serviço de Finanças de Viseu (cfr. docs. de fls. 5 a 30);

H) Por despacho proferido em 2011.10.06 a Entidade exequente constituiu hipoteca legal sobre 
os bens imóveis dos Reclamantes, os prédios urbanos nºs 1668 e 2203, das Freguesias de S. Salvador 
e do Coração de Jesus, ambas de Viseu (vide fls. 31 a 41 e 61 a 70).

IV. A questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a garantia oferecida pelos recorridos 
era ou não idónea para suspender a execução fiscal.
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IV.1. Para julgar inidónea a garantia oferecida pelos recorridos, o órgão da execução fiscal louvou-
-se nos seguintes argumentos:

a) Falta de idoneidade, nos termos do artigo 199º do citado CPPT.
b) Por não acautelar o interesse público nem salvaguardar a efetiva cobrança da divida exe-

quenda.
c) Por o direito de crédito futuro objeto de penhor se vencer apenas em 27/12/2018, ou em al-

ternativa, logo que transitada em julgado a eventual decisão judicial desfavorável sobre a reclamação 
graciosa/impugnação que os executados pretendem apresentar e que terá por objeto o (i)legalidade do 
dívida exequenda e seus fundamentos.

d) Por existirem fatores externos à vontade dos executados, como a subsistência dos vínculos 
contratuais, o pagamento pontual do crédito ou, até mesmo a insolvência ou extinção da SGPS  -Videira 
Lopes -Saúde, SGPS. SA, que podem perecer ou tornar insuficiente a garantia oferecida.

e) Por haver conflito de interesses, em virtude de os acionistas, além de outros, serem também os 
próprios executados do processo de execução fiscal.

IV.2. A decisão recorrida, por sua vez, considerou que os fundamentos invocados pela administração 
tributária referentes ao grau de risco da execução da garantia, introduzem uma restrição ao conceito 
de idoneidade da garantia que não tem suporte legal, não constituindo parâmetros relevantes no juízo 
da aferição da garantia oferecida.

Com efeito, perante o oferecimento de determinada garantia, aquela apenas terá de ajuizar se a 
mesma é ou não suscetível de assegurar o cumprimento dos créditos do exequente. Isto é, o critério 
para aferir da idoneidade do penhor para funcionar como garantia há de resultar da suficiência do valor 
dos bens oferecidos para assegurar o pagamento do crédito exequendo e acrescido, sendo totalmente 
irrelevantes os argumentos invocados no despacho reclamado referentes ao grau de risco dos créditos 
oferecidos.

Ora, a SGPS devedora integra no seu ativo para além das ações cuja venda originou a dívida 
exequenda, venda no total de 4.000.000,00 euros, mais duas farmácias, uma de valor superior à que 
era originariamente dos reclamantes e outra de valor inferior.

Deste modo, estes valores são de montante muito superior ao do valor da dívida exequenda.
IV.3. Os recorridos, nas suas alegações de fls. 498/508, vieram pedir a manutenção da decisão 

recorrida fundamentando amplamente a sua pretensão em jurisprudência.
Vejamos então.
V.1. Nos termos do artº 169º do CPPT a execução pode ser suspensa desde que prestada garantia 

ou efetuada penhora que garanta a totalidade da dívida e do acrescido.
Relativamente à prestação de garantia diz o artº 199º do CPPT que esta pode consistir em garantia 

bancária, caução, seguro -caução ou qualquer meio suscetível de assegurar os créditos do exequente, nomea-
damente o penhor e a hipoteca voluntária (nestes casos mediante concordância da administração tributária).

No caso concreto dos autos foi oferecido, como garantia da dívida, o penhor de ações, que o órgão 
da execução fiscal entendeu como inidóneo.

O valor oferecido foi o que corresponde ao montante indicado pelo órgão da execução fiscal – v. 
alínea C) do probatório supra.

Como acima se referiu, o órgão da execução fiscal não julgou tal garantia idónea.
V.2. Sobre a idoneidade da garantia, este Supremo Tribunal teve já ocasião de se pronunciar em 

recentes arestos, nomeadamente:
Acórdão de 14.03.2012 – Processo n.º 0208/12,
Acórdão de 15.02.2012 – Processo n.º 0126/12,
Acórdão de 21.09.2011 – Processo n.º 0786/11 e
Acórdão de 07.11.2011 – Processo n.º 010006/11.
No acórdão citado em primeiro lugar, em que estava em causa a recusa de garantia prestada por 

fiança, ficou escrito, para além do mais, o seguinte:
“Na verdade, o órgão da execução fiscal, perante o oferecimento de garantia mediante fiança, 

e não se questionando a capacidade do fiador se obrigar nem os quantitativos e prazos dos n.ºs 5 e 6 
do art. 199.º do CPPT, deve limitar -se, com vista à averiguação da respetiva idoneidade, se a fiança 
é ou não suscetível de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, maxime em face 
do património do fiador. O legislador, na definição da idoneidade legalmente necessária da garantia 
a prestar para efeito da suspensão do processo executivo, apenas exigiu que a mesma fosse suficiente 
para assegurar o pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido.

Assim, e pese embora uma inegável margem de discricionariedade que assiste à AT nesta matéria, 
a verdade é que não podem relevar -se como fundamentos válidos os atinentes ao grau de liquidez da 
garantia.

Como ficou dito no referido acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo de 15 de fevereiro passado, «[n]a execução fiscal confluem dois interesses conflituantes: 
o da administração fiscal na realização da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado 
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em discutir a legalidade da dívida exequenda. Dando prevalência ao primeiro, a lei faz depender a 
suspensão da execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da dívida exequenda. 
O que significa que a garantia há de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem 
onerar ou afetar de forma grave os interesses legítimos do executado. Uma garantia bancária ou um 
seguro -caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que uma hipoteca ou um penhor de 
coisas, mas, por outro lado, trata -se de garantias que são mais onerosas para o executado, dado que 
quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões imediatas na esfera patri-
monial do requerente.

Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo 
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir, 
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E, 
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer 
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior 
ou menor liquidez imediata.

Em conformidade com a melhor doutrina, diz -se que na lei processual fiscal vigora como que 
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca 
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição 
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva 
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).

No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia 
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que 
tal substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e 
acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida 
exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito”».

Estes considerandos são igualmente válidos relativamente à fiança. É inegável que as diversas 
formas de prestação de garantia não têm a mesma qualidade ou eficácia, sendo que algumas conferem à 
AT, enquanto credora, uma maior garantia, na medida em que podem dispensar ou, pelo menos, reduzir 
ulteriores diligências ou procedimentos com vista à sua execução. Porém, como ficou dito no citado 
aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT de garantia absoluta do seu crédito, tanto mais que o 
mesmo é ainda incerto, mas tão -só de garantia idónea, que o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. 
Não pode perder -se de vista que prestar garantia não é efetuar o pagamento, mas tão -só vincular um 
determinado património ao cumprimento de uma determinada obrigação de pagamento.

Assim, como deixámos já dito, a recusa de uma garantia deverá alicerçar -se em razões objetivas 
relacionadas com a suscetibilidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, não 
podendo a AT fundamentar essa recusa em aspetos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em 
errónea interpretação e aplicação do art. 199.º do CPPT”.

Também no acórdão de 21.09.2011 acima citado se escreveu que a norma do n.º 2 do artigo 199º 
do CPPT não predetermina de forma completa quando é que a garantia é «idónea» para assegurar o 
pagamento efetivo da dívida, cabendo ao órgão da execução fiscal um juízo de avaliação da capacidade 
e suficiência da garantia oferecida.

Todavia, nessa avaliação da idoneidade da garantia proposta pelo executado a margem de apre-
ciação é presidida por princípios jurídicos, como a proporcionalidade, que estabelecem parâmetros a 
que não se pode furtar aquele juízo de avaliação.

Portanto, na apreciação da idoneidade da garantia tem de apreciar -se se ela é ou não apta a garantir 
a dívida exequenda e o acrescido, sendo certo, como acima se referiu, que estamos em presença de uma 
garantia, que não de um pagamento, pelo que não se exige uma “certeza absoluta”.

A doutrina referida nos arestos acima indicados vale também para por caso concreto dos autos em 
que, objetivamente, a garantia oferecida garante a totalidade da dívida e do acrescido.

A argumentação do órgão da execução fiscal é meramente futurista e abstrata e não tem em 
atenção que, por um lado e tal como resulta do facto da alínea G) do probatório supra, foi também 
constituída hipoteca legal sobre imóveis dos recorridos; ou, como refere o MºPº no seu parecer de 
fls. 521, a maioria das razões invocadas são meramente “teóricas”, sem qualquer base factual que as 
suporte e outras não têm a relevância jurídica que lhe é atribuída; por outro lado, para o caso de vir a 
revelar -se no futuro que a garantia se tornou manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido, sempre o artº 52º, n.º 3 da LGT permite que a administração tributária possa 
exigir ao executado o reforço da garantia.

Temos então que, sendo oferecido penhor de bens que, objetivamente e no momento do pedido, 
garante a totalidade da dívida e do acrescido, não pode a garantia ser a mesma recusada com meros 
fundamentos abstratos de que a devedora é uma SGPS e que os créditos são futuros.

Aliás, a ser assim, também poderia ser recusada garantia prestada por hipoteca de imóveis, dado 
que, pelo menos atualmente, a tendência é no sentido da desvalorização desse tipo de bens.
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Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações, improcedendo, por isso o re-
curso.

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida de procedência da reclamação que indeferiu a prestação de garantia através de penhor de 
créditos oferecido pelos recorridos.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Processo n.º 883/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Transgranitos — Mármores e Granitos do Alto Tâmega, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Transgranitos – Mármores e Granitos do Alto Tâmega, Lda., recorrida nos autos, notificada do 
acórdão proferido nestes mesmos autos, em 2/5/2012, vem requerer a respectiva aclaração, ao abrigo 
da alínea a) do n.º 1 do art. 669º do CPC.

2. Alega, em síntese:
 - A Fazenda Pública limitou o seu recurso a uma questão que se prende com a interpretação da 

norma do n.º 1 do art. 8º da Lei n.º 171/99, de 18/9 e este Tribunal pronunciou-se sobre essa matéria, 
dando razão à Fazenda Pública, decidindo o seguinte:

«Decisão
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, 

julgando improcedente a impugnação quanto aos fundamentos apreciados, ordenar a baixa dos autos 
ao tribunal “a quo” para que, apurada e especificada a factualidade alegada relevante e se a tanto da 
mais obstar, seja decidida a questão cujo conhecimento foi prejudicado pela solução dada à questão 
ora apreciada.»

 - A dúvida que gera a decisão tem a ver quanto aos fins para os quais se ordena a baixa dos autos 
à primeira instância, dado que o tribunal determina a baixa dos autos para que seja apurada a factuali-
dade alegada relevante, decidindo -se a questão cujo conhecimento foi prejudicado pela solução dada à 
questão ora apreciada. E aqui releva o facto de este STA se referir à questão  - terceira pessoa do singular 
 - cujo conhecimento ficou prejudicado com a decisão, sendo que essa questão parece ser a relacionada 
com a dedução de prejuízos fiscais e que vem referida no ponto 4.2 do acórdão o qual refere que “E 
dado que a sentença julgou prejudicada a apreciação da questão atinente à também invocada ilegalidade 
da liquidação por não dedução de prejuízos fiscais (crédito de imposto, nas palavras da impugnante) 
relativos ao exercício de 1999, impõe -se, face à insuficiência da matéria de facto relativamente a tal 
questão, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para que, após a pertinente especificação da 
factualidade relevante e se nada mais obstar, essa questão seja apreciada.”

 - Ou seja, por um lado, a decisão dá a entender que a descida dos autos à primeira instância deverá 
servirá apenas para efeitos de apreciação da questão cuja apreciação ficou prejudicada por força da 
decisão da questão que lhe era prejudicial e que é a da dedução dos prejuízos fiscais, enquanto que, por 
outro lado, em ambos os parágrafos já referidos  - a parte decisória e o ponto 4.2  - o acórdão utiliza a 
expressão “se nada mais obstar”, querendo com isto dizer que a primeira instância ainda poderá decidir 
sobre outras questões que possam obstar à decisão da questão relativa à dedução dos prejuízos fiscais.

 - Ora, isto é relevante na medida em que na sua impugnação a Impugnante alegou também a 
nulidade da correcção da liquidação oficiosa efectuada pela AT por essa correcção consubstanciar, na 
prática, o recurso a métodos indirectos, métodos que a lei não admite no caso concreto e que a própria 
AT admite no seu relatório não serem aplicáveis.

 - Recorde -se que na sua impugnação a Impugnante pede especificamente a declaração de nuli-
dade da liquidação oficiosa por recurso ilegal à avaliação indirecta e a questão da legalidade ou não 
da aplicação dos métodos indirectos por parte da AT não foi apreciada em primeira instância, não foi 
objecto de recurso por parte da Fazenda Pública nem foi apreciada por este STA.

 - Naturalmente que a Impugnante entende que essa questão deverá ser apreciada pela primeira 
instância, e embora o acórdão deste STA, cuja aclaração ora se solicita, inculque, com a utilização das 
expressões “se nada mais obstar”  - ponto 4.2  - e “se a tanto nada mais obstar”  - decisão propriamente 
dita  -, a ideia de que o tribunal de primeira instância poderá apreciar toda e qualquer outra questão que 
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não haja sido definitivamente decidida com o presente acórdão, nomeadamente, mas não apenas, a 
questão relativa à legalidade ou ilegalidade da aplicação dos métodos indirectos por parte da Fazenda 
Pública, entende a Impugnante que tal não se apresenta suficientemente claro no acórdão e que deve 
ser aclarada por forma a que não suscite dúvidas de interpretação por parte da primeira instância.

 - Razão pela qual se requer a aclaração do mesmo no sentido de esclarecer se a baixa dos autos 
para decidir a questão cujo conhecimento ficou prejudicado pela solução dada à questão apreciada no 
presente acórdão permite igualmente à primeira instância  - como apreciar todas e quaisquer outras 
questões que não hajam sido apreciadas, mas hajam sido levantadas, nomeadamente, a questão da 
ilegalidade da aplicação de métodos indirectos por parte da Fazenda Pública, questão que é um dos 
fundamentos da impugnação intentada pela Impugnante e relativamente à qual a primeira instância 
não proferiu nenhuma decisão.

Termina pedindo que a aclaração do acórdão, no sentido de esclarecer se a baixa dos autos à pri-
meira instância ordenada pelo mesmo permite  - como parece resultar do acórdão – à primeira instância 
decidir sobre as restantes questões que foram levantadas na impugnação tributária, nomeadamente, da 
eventual ilegalidade da avaliação da matéria tributável.

3. Notificada, a recorrente Fazenda Pública nada disse.
4. Com dispensa de vistos, o processo vem à conferência.
5. Apreciando
5.1. Nos termos do disposto no artigo 669º do CPC (aqui aplicável por força do disposto nos 

arts. 716º, 749º e 762º do CPC e do art. 281º do CPPT), podem as partes requerer ao tribunal que pro-
feriu a sentença, «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

Ora, sobre o significado destes «vícios de conteúdo» da decisão (cfr. Castro Mendes, Direito Pro-
cessual Civil, III, Edição da AAFDUL, Lisboa, 1980), refere o Professor Alberto dos Reis (Código de 
Processo Civil Anotado, Volume V, pág. 151, que «A sentença é obscura quando contém algum passo 
cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. 
Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita -se entre dois sentidos diferentes e porven-
tura opostos. É evidente que em última análise, a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade. 
Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações diversas, não se sabe ao certo, 
qual o pensamento do juiz», sendo que «A forma como a alínea a) do artigo 669º se encontra redigida 
(«alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha»,) deixa claramente transparecer a ideia de que 
a aclaração pode ser requerida, tanto a propósito da decisão, como dos seus fundamentos (que também 
constituem parte integrante da sentença)» (Antunes Varela, José Manuel Bezerra e Sampaio e Nora, 
Manual de Processo Civil, 2ª Edição, revista e actualizada, Coimbra, 1985, pags. 693 e 694).

5.2. No caso presente, como flui da síntese da alegação da reclamante, acima efectuada, esta 
formula o pedido de aclaração porque, no seu entender, se gera uma dúvida perante a parte dispositiva 
do acórdão, que diz o seguinte: «Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar 
a sentença recorrida e, julgando improcedente a impugnação quanto aos fundamentos apreciados, 
ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para que, apurada e especificada a factualidade alegada 
relevante e se a tanto da mais obstar, seja decidida a questão cujo conhecimento foi prejudicado pela 
solução dada à questão ora apreciada.»

Essa dúvida emerge, no entendimento da reclamante, porque, por um lado, a decisão dá a entender 
que a descida dos autos à primeira instância deverá servirá apenas para efeitos de apreciação da questão 
cuja apreciação ficou prejudicada por força da decisão da questão que lhe era prejudicial e que é a da 
dedução dos prejuízos fiscais, enquanto que, por outro lado, o acórdão utiliza a expressão “se nada mais 
obstar”, querendo com isto dizer que a primeira instância ainda poderá decidir sobre outras questões 
que possam obstar à decisão da questão relativa à dedução dos prejuízos fiscais.

E isso é relevante na medida em que na sua impugnação a impugnante alegou também a nulidade 
da correcção da liquidação oficiosa efectuada pela AT por essa correcção consubstanciar, na prática, o 
recurso a métodos indirectos, métodos que a lei não admite no caso concreto e que a própria AT admite 
no seu relatório não serem aplicáveis, sendo que na sua impugnação a reclamante pede especificamente 
a declaração de nulidade da liquidação oficiosa por recurso ilegal à avaliação indirecta e a questão da 
legalidade ou não da aplicação dos métodos indirectos por parte da AT não foi apreciada em primeira 
instância, não foi objecto de recurso por parte da Fazenda Pública nem foi apreciada por este STA.

Assim, porque a reclamante entende que essa questão deverá ser apreciada pela primeira instância 
e porque a expressão contida «se nada mais obstar» contida no acórdão inculca também a ideia de que o 
tribunal de 1ª instância poderá apreciar toda e qualquer outra questão que não haja sido definitivamente 
decidida com o presente acórdão, nomeadamente, mas não apenas, a questão relativa à legalidade ou 
ilegalidade da aplicação dos métodos indirectos por parte da Fazenda Pública, pede, nessa medida, a 
aclaração do acórdão por forma a que não suscite dúvidas de interpretação por parte da 1ª instância.

5.3. Ora, esta não é, manifestamente, uma alegação de obscuridade ou ambiguidade contida no 
acórdão ora reclamado. Que é claro quanto à decisão de que os autos baixam à instância «para que, 
apurada e especificada a factualidade alegada relevante e se a tanto da mais obstar, seja decidida a 
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questão cujo conhecimento foi prejudicado pela solução dada à questão ora apreciada» e que conforme 
se diz no Ponto 4.2., foi a questão «… que a sentença julgou prejudicada», ou seja, «a apreciação da 
questão atinente à também invocada ilegalidade da liquidação por não dedução de prejuízos fiscais 
(crédito de imposto, nas palavras da impugnante) relativos ao exercício de 1999».

Acresce que também não se vislumbra que a expressão «se nada mais obstar» possa suscitar 
qualquer sentido duvidoso ou menos claro: tal expressão refere -se, como nos parece óbvio, apenas à 
eventual ocorrência de alguma questão prévia que, «a se ipsa», tenha a virtualidade de obstar à aprecia-
ção do mérito da questão cujo conhecimento foi, por parte da sentença recorrida, julgado prejudicado 
pela solução ali dada ao litígio.

Não se vê, portanto, que essa expressão possa inculcar também a ideia de que o tribunal de 1ª 
instância poderá apreciar toda e qualquer outra questão que não haja sido definitivamente decidida com 
o presente acórdão, nomeadamente, mas não apenas, a questão relativa à legalidade ou ilegalidade da 
aplicação dos métodos indirectos por parte da Fazenda Pública.

5.4. Aliás, a dita questão atinente à dedução dos prejuízos fiscais relativos ao exercício de 1999 
foi a única que a sentença recorrida teve por prejudicada em face do sentido da decisão ali proferida. 
Na verdade, como se vê da mesma sentença, diz -se ali o seguinte:

«Fundamentalmente estão aqui em causa três questões: interpretação do art. 8º do L (sic) 171/99, 
de 18/9, diploma que “estabelece medidas de combate à desertificação humana e Incentivadoras da 
recuperação acelerada das zonas do interior” (cfr. art. 1º, nº1); Redução da taxa de IRC, mediante a 
ocorrência de determinados requisitos previstos na Lei citada e dedução de prejuízos fiscais tidos no 
exercício de 1999.»

E em seguida, a sentença começa por apreciar a 1ª questão (interpretação do dito art. 8º da 
Lei n.º 171/99) julgando a impugnação procedente quanto a esse fundamento; aprecia em seguida a 
segunda questão (redução da taxa de IRC) julgando -a improcedente; e refere, por último, quanto à 
terceira questão (dedução de prejuízos fiscais tidos no exercício de 1999) que «Independentemente 
da argumentação expendida pelas partes, a questão invocada pela Impugnante relativa à dedução de 
prejuízos fiscais relativos ao exercício de 1999, e que diz respeito ao pedido subsidiário, está resolvida 
pela resposta dada quanto a ilegalidade da correcção efectuada pela FP por excesso de majoração das 
amortizações – art. 660º, n.º 2 do CPC.».

Ou seja, a sentença só esta última questão julgou predicada pela solução dada à 1ª questão. Por-
tanto, só dessa 3ª questão o acórdão poderia, ou conhecer em substituição, caso os autos contivessem a 
factualidade bastante para tal, ou determinar a baixa à 1ª instância, para a respectiva apreciação, após 
especificação da pertinente factualidade (cfr. arts. 726º, 715º/2, 729º e 730º do CPC).

5.5. E refira -se, ainda, que, apesar de a sentença, aquando da apreciação daquela mencionada 
1ª questão, também se ter perguntado (interrogando -se) como é que a AT chegou ao valor de despesas 
de investimento que seria amortizável (498.798,00 €) e ter referido que a AT «diz corrigir a matéria tri-
butável recorrendo a correcções meramente aritméticas (cfr. fls. 8 do Relatório e facto provado n.º 3), e a 
Impugnante desenvolve o seu raciocínio tendo como princípio de que a AT aplicou métodos indirectos», 
não se vê que na respectiva Petição Inicial da impugnação a impugnante suscite tal questão atinente a qual-
quer aplicação de métodos indirectos (embora a tenha suscitado em sede de alegações pre -sentenciais).

5.6. Em suma, perante o exposto, porque não vemos que haja no acórdão qualquer ambiguidade 
ou obscuridade que possa ser aclarada, nem encontramos nele qualquer excerto cujo sentido seja inin-
teligível ou se preste a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos, sendo 
que o pedido de aclaração formulado extravasa, até, o âmbito da aclaração (art. 669º do CPC) é de 
indeferir a reclamação.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em indeferir a reclamação.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 1 UC.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Oposição. IRS. Liquidação Adicional. Notificação. Contra -Ordenação Fiscal. Domicílio 
Fiscal. Lei Geral Tributária.
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Sumário:

 I — A liquidação só produz efeitos em relação ao contribuinte, só estatui para ele 
a obrigação de pagar o imposto, a partir do momento em que aquele acto lhe é 
notificado.

 II — Da conjugação das disposições constantes dos nºs 2 e 3 do art. 19º da LGT im-
pende sobre os sujeitos passivos a obrigação legal de comunicarem o respectivo 
domicílio fiscal à Administração Tributária, bem como qualquer alteração do 
mesmo,

 III — Exigindo a lei a notificação da liquidação por carta registada com aviso de recepção 
e não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da recorrente 
de que as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, 
em princípio, a presunção de notificação estabelecida no nº. 5 do artigo 39º do 
CPPT não funciona.

 IV — Ainda assim, no caso, a falta de notificação da liquidação é inoponível à Adminis-
tração Fiscal pois que a sociedade destinatária deixou de ter domicílio no local por 
si indicado, tendo omitido a obrigação legal de comunicar as alterações àquela e 
uma vez que foi cumprido todo o procedimento de tentativa de notificação previsto 
no preceito indicado em 3).

 V — Em consequência, não ocorreu falta da notificação da liquidação do tributo no 
prazo de caducidade, pelo que não se verifica o fundamento da oposição consa-
grado no na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Processo n.º 966/11 -30.
Recorrente: Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A..
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 - RELATÓRIO
Sociedad Espanhola de Montajes Industriales, S.A., contribuinte n.º 974772178 pessoa colectiva 

A28018083, com sede na Calle Barquillo, 19, 28004 Madrid, Espanha, deduziu oposição à execução 
fiscal contra si revertida e instaurada pela Fazenda Pública, originariamente contra «Sucursal em 
Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, S.A.”, por dívida resultantes de IVA, relativos aos anos e 
2000 e 2001, no montante de 1.504.198,16€.

Por sentença de 30 de Novembro de 2007, foi extinta a cobrança por se entender ser a oponente 
parte ilegítima. Reagiu a Fazenda Pública, interpondo recurso para este STA.

Por acórdão de 24 de Setembro de 2008, o STA concedeu provimento ao recurso revogando a 
sentença e ordenou a baixa do processo à 1ª instância, a fim de ser apreciada a questão suscitada pela opo-
nente relativa ao fundamento de oposição que tinha enquadrado na alínea e) do artº 204º do CPPT.

Por sentença de 8 de Junho de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou a opo-
sição improcedente. Reagiu a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A ― A SEMI não foi efectivamente notificada das liquidações de imposto no prazo de caduci-
dade.

B — A presunção de notificação prevista no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT exige a verificação de 
uma de duas situações: ou haver uma recusa expressa do destinatário em receber a notificação ou exis-
tir uma comunicação ou aviso ao destinatário para ir levantar a carta aos serviços postais, nos prazos 
estabelecidos no Regulamento dos Correios.

C — Nos presentes autos — atenta a factualidade dada como provada na sentença ora em crise 
 -, não se encontra assente ou demonstrada a realização de uma qualquer comunicação ao destinatário 
para levantar a carta que conteria as notificações.

D — Ao invés, no probatório afirma -se que os documentos do correio apenas continham a menção, 
por parte do carteiro responsável, de que o destinatário «mudou -se», o que é insuficiente para fazer 
operar a aludida presunção prevista no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT — Cf. Acórdão do STA, de 8 de 
Julho de 2009, proferido no processo n.º 460/09.

E  - A sentença recorrida, ao considerar que se tinham por «regularmente efectuadas as notificações 
das liquidações», violou o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT.

F — Acresce que não pode ter -se como validamente efectuada uma notificação de uma liquidação 
devolvida à administração tributária, com o pretenso argumento de que o contribuinte não cumpriu 
o ónus de participação de alteração do seu domicílio, pois que a parte final do n.º 2 do artigo 43.º do 



2134

CPPT ressalva o disposto quanto às citações e notificações — cf. Acórdão do STA, de 6 de Maio de 
2009, proferido no processo n.º 270/09

G — O n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República consagra a notificação aos administrados 
de todos os actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos — como é o caso do acto 
de liquidação de Imposto sobre o Valor Acrescentado em causa nos autos.

H — Assim, as normas do CPPT que prevêem a presunção de notificação do contribuinte têm 
necessariamente de ser conjugadas com a garantia constitucional do direito à notificação e à tutela ju-
risdicional efectiva dos cidadãos e com o direito de reacção contenciosa de tais actos (assegurado pelo 
n.º 4 do mesmo artigo 268.º da Lei Fundamental), cuja concretização prática depende, naturalmente, 
da existência de uma comunicação ao interessado na prática do acto.

I — Ao considerar a regularidade das notificações em apreço, a sentença agora em crise violou, 
em acréscimo, a Constituição da República, designadamente o disposto nos citados números do ar-
tigo 268.º da Lei Fundamental.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida, com todas 
as consequências legais, assim se fazendo justiça

A recorrida não contra -alegou.
O EMMP não se pronunciou.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A). Em 08/01/2004 foi instaurada execução fiscal n.º 3182200401004875, contra Sucursal em 

Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, S.A., contribuinte n.º 974772178, por dívidas de IVA e juros 
compensatórios, referentes aos anos de 2000 e 2001, conforme as certidões constantes da informação 
de fls. 140 e 141 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

B). As liquidações adicionais de IVA de 2000 e 2001, foram todas remetidas à “Sucursal em Por-
tugal da Sociedade Espanhola Semi SA”, R. João de Barros 313, AP 01, 4150 Porto, em 31/07/2002, 
por cartas registadas com aviso de recepção, respectivamente, devolvidas e não assinadas, cf. doc. de 
fls. 317 a 449 dos autos).

C). Foi remetida à “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola Semi, SA”, 2ª notificação 
das liquidações adicionais de IVA de 2000 e 2001, em causa nos presentes autos, enviada por carta 
registada com aviso de recepção, devolvidas em 14/08/2003, com a indicação de “mudou -se”, cf. doc. 
de fls. 317 a 449 dos autos.

D). Em 19/02/2004 foi remetida a respectiva citação tendo esta sido devolvida pelos CTT com a 
indicação “mudou -se”, cf. informação de fls. 141 dos autos.

E). Em 18/05/2004 foi extraído mandato de penhora dos bens da executada, cf. informação de 
fls. 113.

F). Em 19/11/2004 foi redigido o auto de diligências do mandado de penhora, onde constavam 
os seguintes factos:

“1º Afirma executada já não exerce a sua actividade no local indicado.
2º A firma em causa não possui bens na área deste Serviço de Finanças e desconhece -se se existem 

outros fora da área deste Serviço.
3º É responsável pela sucursal o Sr. Javier Perez Cortezón, de nacionalidade espanhola, maior, 

solteiro, residente para este efeito na Rua ……….., n.º ……, apartamento ……, Porto e possuidor 
do bilhete de identidade n.º ………………, pelo que se propões a reversão para este responsável da 
firma executada.”, cf. informação de fls. 140 e documentos de fls. 112 e 113 cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

G). Em 25/02/2005 foi solicitada à Comissão Interministerial para a Assistência Mutua em Matéria 
de Cobrança que se procedesse à cobrança da dívida, cf. informação de fls. 113 e documento de fls. 21 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

H). No documento supra descrito consta o seguinte:
“Para os devidos efeitos, junto tenho a honra de remeter a V. Ex.ª um pedido de cobrança rela-

tivo a Sociedade Española de Montajes Industriales, SA., com sede em calle Barquillo, 19, Madrid, 
acompanhado das respectivas certidões de dívida e mapas resumo efectuadas pelo local Serviço de 
Finanças de Porto -6.

O devedor principal (Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA) não possui bens 
penhoráveis para pagamento da divida, pelo que a mesma deverá ser cobrada à sociedade dominante. 
(...)“, cf. fls. 21.

I). Em 23/06/2005, pelo Conselho de Administração da Sociedad Española de Montajes Indus-
triales, S.A., foi deliberado constituir uma sucursal em Portugal com domicilio na rua João de Barros, 
n.º 313, apartamento 01, no Porto, cf. documento de fls. 77 dos autos.

J). A sociedade “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA, foi constituída com 
vista a realizar um contrato de empreitada de colocação de antenas transmissoras da “Optimus”, cf. 
depoimento de testemunha.
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L). O responsável da “Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA era o Sr. Javier 
Pérez Cortezón, cf. fls. 77 e depoimento de testemunha.

M). Durante a sua actividade a Sucursal em Portugal da Sociedade Espanhola SEMI, SA, não 
cumpriu com as suas obrigações fiscais, cf. depoimento de testemunha.

N). Em 26/05/2005 foi a oponente notificada para efectuar pagamento do imposto em causa nos 
autos através da Agencia Tributária de Madrid, fls. 18 a 20 dos autos.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do tribunal de 1ª instância julgou improcedente a oposição por entender 

que:
1.RELATÓRIO
Sociedad Espanhola de Montajes Industriales, S.A., contribuinte n. A28018083, com sede 

na Calle Barquillo, 19, 28004 Madrid, Espanha, veio deduzir oposição à execução fiscal contra 
si revertida e instaurada pela Fazenda Pública, originariamente contra «Sucursal em Portugal 
da Sociedade Espanhola SEMI, S.A.”, por dívida resultantes de IVA, relativos aos anos e 2000 e 
2001, no montante de 1.504.198,16€.

Fundamentou a sua posição invocando na sua ilegitimidade, por não figurar no título execu-
tivo e não ser responsável pela divida tributária, e a falta de notificação das liquidações adicionais 
e respectivos fundamentos.

(…) Cumpre apreciar e decidir.
Interposto recurso jurisdicional, o S.TA. pronunciou -se no douto Acórdão de n.º 199/08, 

proferido em 24/09/2008, no qual revogou a decisão recorrida julgando improcedente a oposição 
quanto ao fundamento da ilegitimidade da oponente e ordenou a baixa dos autos a fim de ser 
apreciada a questão enquadrada no art. 204º n.º 1 e) do CPPT.

(…)
V. OS FACTOS E O DIREITO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas 

destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: art. 660º n.º 2 
Código de Processo Civil (CPC), ex vi do art. 2º alínea f) Código de Processo e Procedimento 
Tributário (C.P.P.T).

DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES ADICIONAIS E RESPECTIVOS 
FUNDAMENTOS.

O Tribunal apenas se pronunciará sobre a o fundamento enquadrado no art. 204º n.º 1 e) do 
CPPT, uma vez que foi já superiormente decidido que a oponente é parte legitima para a execução 
fiscal em causa nos autos, no supra citado Acórdão do STA n.º 199/08, proferido em 24/09/2008, 
e constante de fls. 287 a 297 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

Posto isto, vejamos.
Diz a oponente que nunca foi notificada das liquidações adicionais de IVA em apreço, e, em 

consequência, dos fundamentos em que a administração tributária se baseou para proceder a 
tais liquidações de imposto à sua sucursal e que despoletaram o processo de execução fiscal ao 
qual, aqui, se opõe.

A oponente confessa na petição inicial que procedeu ao encerramento da sua sucursal em 
Março de 2000, sem que contudo tivesse cumprido as suas obrigações declarativas em sede de 
IRC e de IVA, no prazo legalmente estipulado (ponto 4 a 6 da P1).

Assim, a sucursal da aqui oponente deixou de intervir em quaisquer operações, encerrando 
os seus serviços, sem deixar qualquer contacto ou representante, obrigando a AT a recorrer à 
“Agencia Tributária” espanhola. Simplesmente retirou -se do país, não deixou representante nem 
morada certa para ser contactada, incumprindo com os seus deveres legais e fiscais.

Reconhece a oponente que a sua sucursal não cumpriu o disposto no art. 19º, nº4 da LGT 
(ao tempo em vigor) que estipulava que:

“Os sujeitos passivos residentes no estrangeiro (...) devem, para efeitos tributários, designar 
um representante com residência em território nacional”,

Em consonância com o artigo supra mencionando da LGT, também o art. 43º n.º 1 do CPPT, 
estabelece a obrigação de os interessados que intervenham ou possam intervir em quaisquer pro-
cedimentos ou processos nos serviços da administração tributária ou nos tribunais tributários 
comunicarem, no prazo de 20 dias, qualquer alteração do seu domicilio ou sede.

Como referimos, nada disto foi feito, tendo a sucursal da oponente pura e simplesmente 
desaparecido do país.

Dispõe o n.º 2 do art. 43º do CPPT que:
“A falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos nos termos dos arti-

gos anteriores, devido ao não cumprimento do disposto no n.º 1 não é oponível à administração...“
sublinhado nosso.
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Assim, a cominação para a falta de cumprimento desta obrigação é a inoponibilidade à 
administração tributária da falta de recebimento de qualquer aviso ou cominação.

In casu, a falta de recebimento das liquidações é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
sucursal da oponente, logo da própria oponente, que se colocou na situação de ausente sem pos-
sibilidade de ser contactada, por não ter indicado novo domicilio e/ou representante legal.

Efectivamente, e tal como resulta da factualidade apurada, a Administração fez tudo 
quanto estava ao seu alcance para notificar as liquidações, cumprindo o disposto no art. 39º do 
C.P.P.T.

Assim, a alegada não efectivação das notificações é imputável ao notificando, não sendo por 
tal facto oponível à administração tributária.

Estranho seria que assim não fosse, ou seja, que a oponente viesse agora alegar como funda-
mento para se escusar da sua responsabilidade fiscal, precisamente, o assumido incumprimento 
por parte da sua sucursal dos deveres legais de comunicar o seu domicílio e/ou indicar o seu 
representante legal no país.

Assim, têm -se por regulamente efectuadas as notificações das liquidações, pese embora te-
nham sido devolvidas porque a sucursal devedora mudou -se sem que para o efeito tenha cumprido 
com as suas obrigações legais de indicar o novo domicilio e/ou o representante no país.

Situação, aliás, plenamente assumida e confirmada pela, ora, oponente.
Já no que concerne à alegada falta de fundamentação das liquidações esta não é a sede pró-

pria para se discutir a legalidade em concreto das liquidações e respectiva fundamentação, uma 
vez que tal fundamento não consta dos enunciados no art. 204º do CPPT.

Resumo do que vem dito que também aqui falece razão à oponente.
VI. DECISÃO
Em consequência do exposto, julga -se improcedente a presente oposição”.
DECIDINDO NESTE STA
A recorrente entende que ao contrário do decidido na 1ª instância a notificação das liquidações 

que deram origem à dívida exequenda, efectuadas pela administração fiscal não estão perfeitas desig-
nadamente por não se encontrar assente ou demonstrada a realização de uma qualquer comunicação 
ao destinatário para levantar a carta que conteria as notificações revelando ao invés, o probatório que 
os documentos do correio apenas continham a menção, por parte do carteiro responsável, de que o 
destinatário «mudou -se», o que é, na sua óptica, insuficiente para fazer operar a aludida presunção 
prevista no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT.

Assim, nos presentes autos coloca -se, essencialmente, a questão de se saber se a concreta notificação 
efectuada ao contribuinte, para o domicilio fiscal declarado à administração tributária, e considerando 
que este alterou o seu domicilio fiscal sem avisar a administração fiscal, no prazo legalmente prescrito, 
pode ou não ser considerada uma notificação perfeita por presunção ou, se nas circunstâncias acabadas 
de referir a simples falta do mencionado aviso implica inoponibilidade ou não, à administração Tributária 
de quaisquer questões atinentes à concretização da notificação da liquidação. Importará ainda analisar 
se a decisão recorrida ao considerar a regularidade das notificações em apreço, violou, em acréscimo, 
a Constituição da República, designadamente o disposto nos citados números do artigo 268.º da Lei 
Fundamental.

É sabido que a liquidação só produz efeitos em relação ao contribuinte, só estatui para ele a 
obrigação de pagar o imposto, a partir do momento em que aquele acto lhe é notificado. O art. 268.
º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa, o art. 77.º, n.º 6, da Lei Geral Tributária (LGT) 
e o art. 36.º, n.º 1, do CPPT, exigem a notificação ao contribuinte de todos os actos em matéria 
tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes, designadamente, dos 
actos de liquidação de impostos, e faz depender da notificação a produção de efeitos em relação 
ao contribuinte.

Vejamos a lei.
Começando pelo acto de notificação da liquidação, em conformidade com o disposto no art. 45º, 

nº1, da LGT “O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada 
ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro”.

No caso em apreço, está em causa a liquidação de IVA, relativo aos anos e 2000 e 2001, e a ora 
recorrente em sede de oposição afirmou nunca ter sido notificada das liquidações adicionais de IVA 
subjacentes aos títulos executivos fundamento que enquadrou na alínea e) do n.º 1 do artº 204º do 
CPPT.

Numa primeira análise a procedência ou não do fundamento invocado depende de se considerar 
válida a notificação efectuada pela Administração fiscal.

Para aferir da correcção da notificação impõe -se, em primeiro lugar, averiguar se andou bem a 
Administração Fiscal ao enviar a notificação da liquidação para o domicílio fiscal do recorrente que 
constava dos seus arquivos destinados especificamente a esse efeito.

Há que ponderar, desde logo, o estatuído nos artºs 39º n.º 5 e 6 e 43º do CPPT.
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Dispõe o primeiro dos preceitos (na redacção do D. L. 433/99, de 26 de Outubro):
“Em caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado por o destinatário se ter 

recusado a recebê -lo ou não o ter levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais 
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, a 
notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à devolução por nova carta registada com aviso de 
recepção, presumindo -se a notificação se a carta não tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo 
de o notificando poder provar justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança 
de residência no prazo legal.”

Estipula o 2º dos preceitos (na redacção do DL 160/2003, de 19/7) “No caso da recusa de recebi-
mento ou não levantamento da carta, previstos no número anterior, a notificação presume -se feita no 
3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.”

Estipula o 3º dos preceitos (na redacção do D. L. 433/99, de 26 de Outubro, antes das alterações 
introduzidas ao n.º 1 pelo art.º 41.º da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro):

1 - Os interessados que intervenham ou possam intervir em quaisquer procedimentos ou processos 
nos serviços da administração tributária ou nos tribunais tributários comunicarão, no prazo de 20 
dias, qualquer alteração do seu domicílio ou sede.

2  - A falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação expedidos nos termos dos artigos an-
teriores, devido ao não cumprimento do disposto no n.º 1, não é oponível à administração tributária, 
sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade da citação e da notificação e dos termos 
por que devem ser efectuadas.

3  - A comunicação referida no n.º 1 só produzirá efeitos, sem prejuízo da possibilidade legal de 
a administração tributária proceder oficiosamente à sua rectificação se o interessado fizer a prova de 
já ter solicitado ou obtido a actualização fiscal do domicílio ou sede.

Destes normativos, e tratando -se de notificação através de carta registada com aviso de recepção, 
que é a que agora nos interessa, e cuja modalidade ninguém questiona, o regime legal é o que decorre 
dos nºs 3 a 6 do artigo 39º do CPPT.

A regra é a de que, havendo aviso de recepção, a notificação se considera efectuada na data em 
que ele for assinado, tal como decorre do disposto no artigo 39º n.º 3 do CPPT.

No caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado por o destinatário se ter recu-
sado a recebê -lo ou não o ter levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se 
comprovar que o contribuinte comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, a notificação será efectu-
ada nos 15 dias seguintes à devolução, por nova carta registada com aviso de recepção, presumindo -se 
a notificação se a carta não tiver sido recebida ou levantada no 3º dia útil posterior ao do registo, tal 
como resulta dos nºs 5 e 6 do artigo 39º do CPPT.

Em face destes preceitos, a jurisprudência do STA vem decidindo que a presunção legal de noti-
ficação nos casos em que ocorre a devolução de carta registada com aviso de recepção e em que este 
não se mostre assinado, só funciona em duas situações:

 - Recusa do destinatário em receber a carta;
 - Não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais sem que se 

comprove que, entretanto, o contribuinte comunicou alteração do seu domicílio fiscal  - assim, acórdão 
STA 21 Mai. 2008, recurso 01031/07; acórdão STA 8 Jul. 2009, recurso 0460/09; acórdão STA 27 Jan. 
2010, disponíveis em www.dgsi.pt.

Na segunda situação (não levantamento da carta) “pressupõe -se que foi feita qualquer comunicação 
ao destinatário para levantar a carta registada, pois só fornecendo -lhe a possibilidade de ter conhe-
cimento de que ela se encontra depositada nos serviços postais, pode exigir -se que ele a vá levantar. 
– nestes precisos termos, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
anotado e comentado, Volume I, 2006, pág. 357 o qual sobre os requisitos da presunção de notificação 
expressa o seguinte:

“Na segunda situação, pressupõe -se que foi feita qualquer comunicação ao destinatário para 
levantar a carta registada, pois só fornecendo -lhe a possibilidade de ter conhecimento de que ela se 
encontrava depositada nos serviços postais, pode exigir -se que ele a vá levantar. Nesta perspectiva, o 
funcionamento da presunção referida dependerá, cumulativamente de

 - Ter sido deixado um aviso na residência do destinatário conhecida da administração tributária 
de que a carta podia ser levantada;

 - Não se comprovar que, entretanto, o contribuinte comunicara à administração tributária a 
alteração da sua residência.

Assim, conjugando estas situações com as formas de ilidir a presunção constata -se que a presun-
ção deixa de valer quando se demonstrar

 - Que não foi deixado aviso para levantamento da carta;
 - Que, tendo sido deixado tal aviso, houve qualquer facto que obstou a que o destinatário fosse 

levantar a carta (justo impedimento);
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 - Que o destinatário tenha mudado de residência e tinha já feito a comunicação da alteração à 
administração tributária;

 - Que o destinatário tinha mudado de residência há menos de 20 dias (prazo que lhe é concedido 
para comunicar a alteração do domicílio, no n.º 1 do art. 43.º);

 - Que o destinatário tinha mudado de residência e provar que não pôde fazer tal comunicação 
no referido prazo.

Correlativamente, a presunção só valerá nos seguintes casos:
 - Quando tiver sido deixado aviso e não houver justo impedimento ao levantamento da carta;
 - Quando o destinatário tiver mudado de domicílio há mais de 20 dias e não tiver feito comuni-

cação da alteração à administração tributária nem tenha estado impossibilitado de o fazer.”
Portanto em princípio, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da recor-

rente de que as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção de 
notificação estabelecida no nº. 5 do artigo 39º do CPPT, não funciona — ver neste sentido Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 08.07.2009, recurso 460/09 e de 27.01.2010, recurso 807/09, 
in www.dgsi.pt

Não obstante, veremos a irrelevância deste argumento no caso concreto.
Feitas estas considerações e revertendo à situação em apreço no presente recurso, da matéria 

de facto fixada no probatório resulta que, à oponente foram enviadas cartas registadas com aviso de 
recepção para o seu domicilio fiscal que constava do cadastro da administração tributária, as quais 
vieram devolvidas e não assinadas, (cf. doc. de fls. 317 a 449 dos autos). E, que à mesma foi remetida 
2ª notificação das liquidações adicionais de IVA de 2000 e 2001, em causa nos presentes autos, enviada 
por carta registada com aviso de recepção, devolvidas em 14/08/2003, com a indicação de “mudou -se”, 
cf. doc. de fls. 317 a 449 dos autos. E que, em 19/02/2004, foi remetida a respectiva citação tendo esta 
sido devolvida pelos CTT com a indicação “mudou -se”, cf. informação de fls. 141 dos autos.

Desta factualidade provada, é certo que, não pode extrair -se a ilação de que foi deixado qualquer 
aviso, no domicílio fiscal da recorrida, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levanta-
das. No primeiro envio das cartas registadas que vieram devolvidas não se demonstra que tenha sido 
deixado qualquer aviso (ónus da Fazenda Pública) e no segundo envio, de idênticas cartas, não se 
pode inferir que foi deixado ter deixado o aviso (e não faria sequer sentido) perante a verificação dos 
serviços postais de que “mudou -se”

Cabendo à administração tributária o ónus de demonstrar a correcta efectivação da notificação 
(neste sentido, acórdão STA 6 Out. 2005, recurso 500/05, www.dgsi.pt.) face aos normativos aplicáveis 
e ao quadro fáctico é admissível e defensável que não pode ter -se por presumida a notificação efectiva 
à recorrente da liquidação da qual emerge a obrigação exequenda, por aplicação apenas das regras do 
artº 39º do CPPT, mas ainda assim não lhe assiste razão na pretensão que deduziu como veremos de 
seguida.

Cumpre agora aferir da aplicação ao caso dos autos do regime dos artigos 19º da LGT e 
43º do CPPT.

Sobre a recorrente recaía a obrigação de participar alteração do seu domicílio fiscal à Administra-
ção Tributária, pois de harmonia com o preceituado no artigo 19º, alínea b) da LGT, o domicílio fiscal 
das pessoas colectivas salvo indicação em contrário é o da sua sede ou direcção efectiva ou, na falta 
destas, do seu estabelecimento estável em Portugal sendo obrigatória a comunicação á administração 
fiscal do domicílio do sujeito passivo (nº 2 do mesmo preceito).

Por sua vez, o artigo 43º do CPPT faz recair sobre os interessados em processos fiscais a obrigação 
de comunicarem no prazo de 20 dias, qualquer alteração do seu domicílio. E, o n.º 2 daquele preceito 
determina como consequência da falta de tal comunicação, a não oponibilidade à Administração Tribu-
tária a falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto 
à obrigatoriedade da citação e da notificação e dos termos por que devem ser efectuadas.

Este n.º 2 está em consonância com o preceituado no artigo 19º, n.º 3 da LGT em que se preceitua 
que “é ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à administração tributária.”.

No dizer de Jorge Lopes de Sousa no local já citado “Esta norma, porém, tem de ser confrontada 
com a exigência constitucional de notificação aos administrados de todos os actos administrativos que 
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos, feita no n.º 3 do artigo 268º da CRP e com o direito 
de impugnação contenciosa de tais actos, assegurado pelo n.º 4 do mesmo artigo, cuja concretização 
prática pode depender da existência de uma comunicação ao interessado da prática do acto.

Este preceito constitucional é compatível com presunções de notificações ilidíveis mediante prova 
em contrário, mas parece não o ser com presunções inilidíveis com dispensa de notificações, isto é, 
não permite que se considere feita uma notificação quando, comprovadamente, ela não foi efectuada 
e a não efectivação não é imputável ao notificando.

Assim, tratando -se de actos que afectem a esfera patrimonial dos contribuintes, não poderá 
considerar -se efectuada uma notificação quando se demonstre que ela não foi efectivamente efectuada, 
como sucede nos casos em que a carta enviada para notificação seja devolvida.
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Estas exigências constitucionais ficarão satisfeitas se este n.º 2 for interpretado em consonância 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 39º deste Código.” (Jorge Lopes de Sousa in Código de Proce-
dimento e Processo tributário anotado e comentado, 2006, Vol. I, pág. 374 e 375).

Tecidas estas considerações, in casu, podemos concluir que aceitando -se que não possa em prin-
cípio ser presumida a notificação efectiva da liquidação, apenas por consideração das regras do artº 39º 
do CPPT, ainda assim a mesma, nos termos em que foi feita, ou mesmo a falta dela é inoponível à 
Administração Fiscal pois que a sociedade destinatária deixou de ter domicílio no local indicado, tendo 
omitido a obrigação legal de comunicar as alterações àquela.

Era à recorrente (Sociedade oponente) que incumbia, na situação em apreço, o «ónus probandi» 
de que mudara de domicílio fiscal mas que transmitira, aprazadamente, tal facto à Administração Fiscal. 
Não o tendo feito, acarreta com as consequências que são a inoponibilidade da falta de notificação da 
liquidação dos tributos que lhe estão a ser exigidos em execução fiscal para efeitos de procedência do 
fundamento da alínea e) do n.º 1 do artº 204 do CPPT. Esta interpretação não viola o n.º 3 do artº 268º da 
CRP que consagra os direitos fundamentais de notificação dos actos administrativos e a fundamentação 
dos mesmos e que Marcelo Rebelo de Sousa e José de Melo Alexandrino classificam, em CRP anotada, 
de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. É que a falada inoponibilidade só se verifica 
no caso de ser desenvolvido todo o processo de notificação previsto na lei mas nunca na ausência deste 
procedimento. Ora, sendo o próprio sujeito passivo que impossibilitou a notificação, como sucedeu 
no caso dos autos, e tendo a Administração Fiscal cumprido o n.º 5 do artº 39º do CPPT, não pode a 
sociedade recorrente, agora, invocar a violação da Constituição ou extrair da lei, para além dos limites 
que dela resultam (artº 43º n.º 2, 2ª parte do CPPT), direitos ali não previstos, sobre a obrigatoriedade 
de notificação e dos termos por que deve, em situações normais, ser efectuada, por os preceitos citados 
não darem guarida a situações de inviabilização da notificação, hipoteticamente para obviar ao cum-
primento das obrigações fiscais.

Os princípios da legalidade e igualdade e o dever de colaboração do contribuinte com a adminis-
tração fiscal impõem esta interpretação sob pena de nos afastarmos daquilo que é expresso pela própria 
letra da lei e cairmos no absurdo de consentir soluções que premeiem o sujeito passivo não cumpridor 
e, por isso, infractor das normas tributárias.

Reitera -se que o facto de não estar provado que os serviços dos correios deixaram aviso, no caso 
em apreço, não deve ser considerado relevante para a decisão de mérito que no caso se impõe, porquanto 
a oponente, ora recorrente, se mudou, sem contudo cumprir dentro do prazo a que legalmente estava 
obrigada o seu dever de comunicar o novo domicílio ou sede à Administração Tributária (20 dias, nos 
termos do n.º 1 do artº 43º do CPPT).

Neste sentido cremos ter o apoio de Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e Processo 
Tributário anotado e comentado, quando nas anotações 5 e 6 ao artº 43º do CPPT refere

Só se a administração tributária demonstrar que o interessado efectivamente alterou o seu domicílio 
e que tal alteração ocorreu mais de 20 dias antes daquele em que se procurou efectuar a notificação 
é que se estará numa situação em que se poderá considerar que a falta de notificação não é oponível 
à administração tributária.

6 — Porém, como resulta do n.º 5 do art, 39º deste Código, nos casos em que a notificação deve 
ser efectuada por carta registada com aviso de recepção (casos previstos no n.º l do art. 38.º deste 
Código), quando a primeira carta enviada vier devolvida e não se comprovar que o contribuinte co-
municou uma alteração de domicílio, deverá ser tentada nova notificação.

Só depois desta segunda tentativa de notificação se presumirá a sua efectivação, (sublinhado 
nosso) mesmo que a carta não tenha sido recebida ou levantada, se não se comprovar ter havido do 
comunicação de alteração de domicílio.

Mas, mesmo nestes casos, a presunção de notificação não é absoluta, podendo o interessado 
demonstrar a existência de justo impedimento no recebimento ou levantamento da carta ou da impos-
sibilidade de comunicação da alteração de residência no praxo previste: neste artigo (parte final do 
n.º 5 do referido art. 39.º).

7— O Supremo Tribunal Administrativo tem aplicado o regime deste n.º 2, que constava do art. 70.º 
do C.P.T., considerando as notificações efectuadas sempre que o contribuinte não cumpre a obrigação 
de comunicação prevista no n.” 1.(…).

Só na situação referida no n.º 5 do art. 43.º, após o envio de segunda carta sem haver comuni-
cação da alteração de domicílio, haverá uma presunção de recebimento da notificação, cabendo ao 
interessado, então, ilidi -la.

No caso dos autos a recorrente não logrou efectuar qualquer elisão.
Resta referir que muito embora a recorrente, em abono da sua pretensão, refira o acórdão de 6 de 

Maio de 2009, proferido neste STA, no Proc. n.º 270/09, o mesmo não nos influencia, porque incide 
sobre situação fáctica distinta.



2140

Ali definiu -se a questão a decidir como sendo a de saber se há -de ter -se como validamente efec-
tuada uma notificação de liquidação de IRS enviada para endereço onde o contribuinte não reside mas 
que consta do cadastro da administração fiscal como sendo o seu.

E, equacionou -se se será válida, logo eficaz em relação ao oponente, a notificação de IRS em 
causa, que foi devolvida aos serviços da Administração tributária sem que esta procurasse de novo 
notificar o contribuinte (sublinhado nosso) e sem que fizesse nos autos prova de que a notificação foi 
recebida, apenas porque a notificação foi enviada para o endereço constante do cadastro, mas que se 
apura não estar correcto?”. Respondeu -se no sentido de que não era válida.

Mas, no caso do processo n.º 270/09, verifica -se que não houve segunda notificação, nos termos 
do n.º 5 do artº 39º do CPPT, e ainda subsistia a dúvida que consistia em saber se tinha havido mudança 
de domicilio ou tão só uma errada inscrição do contribuinte. Nada disto se passa no caso dos autos. É 
a própria recorrente que aceita, na petição inicial, que alterou o seu domicilio fiscal sem contudo ter 
avisado a administração fiscal no prazo legal. Com efeito, esta refere no seu articulado:

“4.(...) por motivos de estratégia comercial, entendeu a Oponente deixar de fazer sentido a ma-
nutenção da referida Sucursal em território português, tendo procedido ao encerramento daquela em 
2000.

5. Tendo, de facto, a Sucursal deixado de intervir em quaisquer operações passivas ou activas a 
partir daquela data.

6. Contudo, tal cessação de actividade ocorreu sem que a Oponente tivesse cumprido as suas 
obrigações declarativas em sede de IRC e de IVA, não tendo, comunicado a mesma à administração 
tributária portuguesa nos prazos legalmente estabelecidos para o efeito.”

Em suma: É entendimento deste Tribunal que a Administração Fiscal fez tudo quanto estava ao 
seu alcance para notificar as liquidações, cumprindo o disposto no art. 39º do C.P.P.T e dando, assim, 
satisfação à 2ª parte do n.º 2 do artº 43º do CPPT, condição de eficácia do estatuído na primeira parte 
do mesmo preceito ou seja, a operância da inoponibilidade ali prevista.

Assim, a alegada não efectivação das notificações é imputável ao notificando, que provocou tal 
situação com a mudança de sede sem comunicar tal facto à dita Administração sendo que, sempre seria, 
no caso, irrelevante que o agente dos serviços postais tivesse deixado aviso para levantamento das cartas 
registadas com aviso de recepção pois o resultado seria o mesmo por o objectivo que se pretende com 
o seu depósito na caixa do correio  - dar conhecimento ao notificando da existência da carta registada 
com aviso de recepção  - não poder ser adquirido por um sujeito passivo que se “mudou”.

O assumido incumprimento por parte da recorrente dos deveres legais de comunicar o seu domicílio 
e/ou indicar o seu representante legal no país não a pode beneficiar, enquanto infractora que foi das 
normas legais previstas para a alteração de domicílio fiscal, o que lhe era exigível à luz dos princípios 
da cooperação e verdade do declarado pelos contribuintes.

Nesta matéria remetemos, ainda, para dois recentes acórdãos deste STA. Um em que o ora relator 
interveio como segundo adjunto; o Ac. de 31/01/2012 proferido no recurso 017/12 muito elucidativo e 
exaustivo sobre as perfeições das liquidações e o equilíbrio de interesses que a lei pretende acautelar. E, 
outro o acórdão de 12/04/2012 tirado no rec. 0331/11 no qual ao analisar os preceitos que quer na LGT 
quer no CPPT impõem a obrigação ao contribuinte de comunicar à Administração Fiscal a alteração de 
domicílio fiscal se refere o seguinte, com o que, genericamente, se concorda:” Dos preceitos mencio-
nados resulta que impende sobre os sujeitos passivos a obrigação legal de comunicarem o respectivo 
domicílio fiscal à Administração tributária, enquanto lugar determinado para o exercício de direitos 
e o cumprimento dos deveres fiscais, bem como quaisquer alterações do mesmo. Por conseguinte, sob 
pena de se tornar impossível à Administração fiscal cumprir a sua missão de liquidação e cobrança 
dos impostos, quaisquer irregularidades ou omissões ocorridas no cumprimento dos deveres atrás 
mencionados têm de se considerar da exclusiva responsabilidade dos sujeitos passivos e inoponíveis 
à Administração fiscal. Esta é a interpretação que se retira do facto de o legislador não sancionar o 
incumprimento do dever de comunicação do domicílio fiscal e de quaisquer alterações ao mesmo com 
coima, mas sim com a ineficácia de eventuais alterações em relação à Administração”.

E, mais adiante:
“Ora, de acordo como art. 45º, n.º 6, da LGT, “as notificações sob registo consideram -se vali-

damente efectuadas no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse 
dia não seja útil”.

Para além de o legislador não distinguir entre registo simples ou com aviso de recepção, segundo 
JORGE LOPES DE SOUSA (Cfr. ob. cit., p. 388.) “está ínsita neste n.º 6 do art. 45º uma presunção 
inilidível de notificação para efeitos de contagem do prazo de caducidade do direito de liquidação”.

No sentido da natureza inilidível da presunção aponta o teor literal do preceito, ao utilizar a 
expressão «consideram -se» em vez de «presumem -se» não deixa margem para qualquer restrição 
quanto à amplitude de aplicabilidade da presunção, ao contrário de como se refere, por exemplo, no 
art. 39º, nº1, do CPPT para situação semelhante, mas com regime de presunção ilidível (cfr. o n.º 2 
do art. 39º do CPPT).
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E nem se argumente que tal interpretação poderá ser inconstitucional por violação do direito 
à notificação constitucionalmente consagrado no art. 268º, n.º 3, da CRP (Cfr. o Acórdão do STA de 
2/3/2011, proc n.º 0967/2010.). É que a exigência de notificação aqui consagrada como garantia 
fundamental dos cidadãos tem subjacente ou está conexionada com o direito de impugnação de actos 
administrativos lesivos, sendo que a mesma não é afastada pelo n.º 6 do art. 45º da LGT, pois, tal 
como resulta do teor literal, a presunção inilidível ali prevista só vale para «efeitos de contagem do 
prazo referido no n.º 1».

Por tudo o que ficou dito, conclui -se, que tendo a Administração fiscal observado as regras legais 
exigidas para a notificação, endereçando -as para o domicílio fiscal que o recorrente havia declarado 
para esse efeito, e que o fez dentro do prazo previsto na lei, atento o regime legal previsto nos nºs 1 e 
n.º 6 do art. 45º da LGT, não obstante a devolução das cartas que continham as liquidações, as mesmas 
não deixaram de produzir os seus efeitos. E, ponderada a matéria de facto fixada temos de considerar 
que não ocorreu falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade, pelo que não se 
verifica o fundamento da oposição consagrado no na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, devendo, 
por isso, ser negado provimento ao recurso e manter -se a decisão recorrida.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Autoliquidação. IVA. Reclamação necessária prévia. Ónus da prova.

Sumário:

 I — Em caso de autoliquidação, a via contenciosa abre -se apenas depois da reclamação 
necessária apresentada pelo contribuinte (artigo 131.º CPPT).

 II — A imposição de reclamação graciosa prévia resultante do artº 131º, n.º 1 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, nos casos de autoliquidação em 
que a administração não tomou posição sobre a situação gerada com o acto do 
contribuinte, não viola os princípios constitucionais da tutela efectiva e da im-
pugnabilidade contenciosa de actos administrativos nem o artigo 95.º, n.º 1 da 
Lei Geral Tributária.

 III — No processo de impugnação judicial o ónus da prova dos factos constitutivos dos 
direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os 
invoque.

Processo n.º 982/11 -30.
Recorrente: Eurofardas -Comérico de Confecções e Serviços, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Eurofardas – Comércio de Confecções e Serviços, Lda, melhor identificada nos autos, vem 
recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 8 de Junho de 
2011, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida, contra as liquidações de IVA 
relativas ao período de Dezembro de 2003 no montante de € 26. 462,75.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) Vem o presente recurso interposto da douta Sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 

Lisboa, em 08 de Junho de 2011, nos autos do processo de impugnação judicial n.º 824/10.OBELRS, 
que correu termos na 3ª Unidade Orgânica daquele Tribunal, a qual julgou improcedente a impugnação 
judicial, relativa a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), do período de Dezembro de 2003, dedu-
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zida pela ora Recorrente, EUROFARDAS  - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS, LDA., 
com fundamento “na sua ilegal interposição”.

B) Com base e fundamento na factualidade apurada em sede de sentença, julgou o Tribunal a quo 
verificar -se “a ilegal interposição de impugnação posto que não precedida da reclamação necessária 
prevista no nº1 do artº131, do CPPT”, ficando “prejudicado o conhecimento das restantes questões 
processuais”.

C) Ora, salvo o devido respeito, entende a Recorrente que a sentença recorrida enferma de erro de 
julgamento, ao ter assim decidido, e com estes fundamentos, razão pela qual deve a mesma ser revogada 
por este Tribunal, e substituída por outra que faça uma correcta interpretação do direito aplicável, e em 
consequência, conheça das várias questões processuais suscitadas nos autos.

D) Com efeito, entende a ora Recorrente, salvo o devido respeito, que há na sentença recorrida 
normas jurídicas violadas, as quais impunham outra decisão.

E) In casu, entendeu o Tribunal a quo na sentença recorrida que, por um lado, o facto de a Recor-
rente não ter apresentado reclamação prévia em relação ao acto de liquidação que questionou em sede 
de impugnação judicial, e, por outro lado, ainda, pelo facto de (ii) não ser possível “a convolação para 
processo de reclamação graciosa por já se mostrar largamente excedido, na data da apresentação da 
impugnação (30/03/2010), o prazo de dois anos após a declaração (18/03/2004), a que se refere aquele 
nº1 do artº131º, do CPPT’, consubstanciavam fundamento para, desde logo, se considerar os presentes 
autos de impugnação improcedentes.

F) Ora, entende a Recorrente que o início da contagem do prazo para deduzir impugnação judicial 
deveria ter sido feita nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 102º, do CPPT, ou, maxime, nos termos 
da alínea f), do n.º 1, daquela norma.

G) Ou seja, o prazo sempre seria de noventa dias contados a partir do conhecimento do acto da 
DGCI que para si, Recorrente, seria lesivo.

H) Sendo que essa “lesividade” revelou -se à Recorrente (apenas) quando foi notificada, no âmbito 
do processo -crime, pelo Tribunal Judicial de Loures para efectuar o pagamento da alegada dívida.

I) Reagindo, a Recorrente, em tempo através da impugnação apresentada em juízo.
J) Um entendimento contrário implica que a Recorrente não pudesse reagir judicialmente para a 

tutela dos seus direitos.
K) Entende, pois, a Recorrente, que a interpretação feita pela sentença recorrida dos artigos 102.º 

e 131º, ambos do CPPT, se afigura desconforme, logo materialmente inconstitucional, com o artigo 20º, 
da CRP.

L) Ora, na prática, a interpretação feita na sentença recorrida, e para além da sua desconformidade 
com a CRP, determina que a Recorrente fique numa situação de indefesa, sendo -lhe negado o direito a 
obter uma tutela judicial efectiva sem qualquer base de sustentação ou razoabilidade para tal.

M) Ao assim não ter entendido violou a sentença o artigo 20º, da CRP, artigo 102º, n.º 1, alíneas b) 
e f) e artigo 131º, do CPPT.

N) Com efeito, o Tribunal a quo ao entender que se verificou a “ilegal interposição” da impugnação 
judicial, por não ter sido deduzida a reclamação prévia necessária, nos termos do artigo 131º, n.º 1, do 
CPPT, fez uma interpretação do direito aplicável em clara violação do princípio constitucional da tutela 
jurisdicional efectiva, artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), e do seu corolário, 
o princípio da impugnabilidade dos actos administrativos.

O) No caso sub judice, e mesmo decidindo o Tribunal a quo que a liquidação de IVA objecto dos 
presentes autos consubstancia uma situação de autoliquidação do imposto, ainda assim, não há lugar 
à aplicação do artigo 131º, n.º 1, do CPPT, porquanto este incide sobre os erros ocorridos no acto de 
autoliquidação.

P) Sendo que, no caso dos presentes autos, não ocorreu um tal erro no acto de autoliquidação.
Q) A verificação de um erro pressupõe que quem preencheu a liquidação tenha poderes para a 

prática do acto, pois caso contrário o vício é prévio ao alegado erro, que impede a sua formação en-
quanto acto próprio da Recorrente.

R) A situação prevista pelo legislador naquela norma reporta -se aos casos em que o próprio, ao 
formar o acto, se enganou durante o seu procedimento. Não é, pois, a situação dos presentes autos.

S) A interpretação de que o caso sub judice se encontra regulado pela norma do artigo 131º, viola 
o princípio da tutela jurisdicional efectiva, ao limitar o acesso da Recorrente à justiça a aos tribunais 
(cfr artigo 20º, da CRP).

T) Por outro lado, um dos corolários deste princípio é o princípio da impugnabilidade contenciosa 
dos actos administrativos, que impõe também os considerandos supra expostos, ou seja, a interpretação 
da norma do artigo 131º, n.º 1 do CPPT, no sentido em que estará a Recorrente obrigada a reclamar 
previamente, viola o princípio da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos.

U) O acto  - qualificado, ou não, como autoliquidação  - foi praticado, produz efeitos na ordem 
jurídica e é lesivo dos direitos e interesses da Recorrente.
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V) O acto é sobretudo passível de impugnação judicial porquanto se mostre lesivo e imediatamente 
executório, aliás, como se pode verificar pelos efeitos que produziu na esfera jurídica da Recorrente, uma 
vez que motivou directamente a exigibilidade da dívida conforme o conteúdo e originou a instauração 
de um processo de execução fiscal.

W) Ora, decorre do disposto no n.º 1, do artigo 95.º, da LGT, que, ao interessado assiste o direito 
de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus interesses legalmente protegidos.

X) Sendo que, podem ser lesivos, nomeadamente, a liquidação de impostos, aí se incluindo os 
actos de autoliquidação, nos termos previstos no artigo 95º, n.º 2, da LGT

Y) Mesmo que se aceite que estamos perante uma autoliquidação ou uma heteroliquidação ou, 
mesmo, um qualquer acto inominado praticado pelo contribuinte, o certo é que estamos perante um 
acto lesivo dos seus direitos.

Z) Sendo lesivos, como se demonstrou, são impugnáveis directamente (independentemente da 
sua qualificação como actos administrativos) e dessa forma, uma interpretação contrária do artigo 131º, 
n.º 1 do CPPT e do artigo 95.º, n.º 1 da LGT, é desconforme com os princípios constitucionais da tutela 
jurisdicional efectiva e da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos.

AA) Face a todo o exposto, o Tribunal a quo fez na sentença recorrida uma errada interpretação 
das normas legais aplicáveis ao caso, tendo incorrido na violação do disposto no artigo 20.º da CRP, 
artigo 102º, n.º 1, alíneas b) e t), n.º 3, 131.º e ainda 95.º da LGT,

BB) Por outro lado, ainda, no âmbito dos presentes autos, decidiu o Tribunal a quo que a alegação 
de que a declaração do IVA onde se encontra “apurado o montante do imposto não foi apresentada 
por qualquer representante legal da impugnante ou pessoa autorizada, não se mostra minimamente 
comprovada ou evidenciada nos autos sendo certo que o ónus dessa prova recai sobre quem tal 
alega e, nessa medida, fica prejudicada toda a argumentação jurídica da impugnante alicerçada nesse 
(indemonstrado) pressuposto” - (realçado da recorrente)

CC) Ora, no âmbito dos presentes autos, a Recorrente impugnou a veracidade da declaração do 
IVA sub judice  - por a mesma e segundo por si alegado  - não ter sido por si entregue, na qualidade de 
sujeito passivo do imposto, como dispõe o CIVA.

DD) Sabe -se que a possibilidade de efectivação de tal negação é, reconhecidamente, limitada, 
já que a agora Recorrente alega um facto negativo, sendo no entanto que quando se aleguem factos 
negativos, caberá à DGCI o ónus da prova de que o facto negativo invocado não se verificou.

EE) Tem sido entendimento pacífico da jurisprudência que, em qualquer caso, quando a prova não 
for possível ou se tornar muito difícil àquele que, segundo as regras do artigo 342º, do Código Civil, 
teria de a fazer, o ónus da prova deixa de impender sobre ele, passando a recair sobre a outra parte.

FF) É que o artigo 108º, n.º 3, do CPPI, ao impor a junção, à petição inicial, dos documentos de 
prova, obriga a juntar apenas os documentos relativos aos factos em relação aos quais recaia sobre a 
Recorrente, nos termos gerais, o ónus da prova.

GG) A não ser feita tal interpretação do artigo 108º, n.º 3, do CPPT, ele violaria o disposto no 
artigo 268º, n.º 4, da CRP, pois traduzir -se -ia, no esvaziar de conteúdo do direito dos interessados ao 
recurso contencioso.

HH) Haverá de se concluir que, não obstante o disposto no artigo 108º, n.º 3, do CPPT, caberá à 
DGCI alegar e provar, facto a facto, em que consistiu a conclusão de que teria ocorrido facto tributário, 
recaindo no âmbito da incidência objectiva e subjectiva de IVA e em que consistiu a concreta quanti-
ficação efectuada, sendo que essa prova deve ser cabal e desprovida de incertezas.

II) Na ausência de tal certeza, a incerteza sobre o facto terá, necessariamente, de resolver -se a 
favor da Recorrente, não só por aplicação das regras gerais sobre a repartição do ónus da prova, mas 
também por contado princípio do in dubio contra fiscum (artigo 100º, n.º 1, do CPPT).

JJ) Nestes termos, e ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, cabia à DGCI fazer prova bas-
tante do facto tributário, para que o mesmo pudesse ser oponível ao sujeito passivo, aqui Recorrente.

KK) Face a todo o exposto, fica também por aqui demonstrado que, deveria o Tribunal a quo ter 
concluído pela procedência da pretensão jurídica da Recorrente, consistente na anulação total do acto 
tributário impugnado.

LL) Ao decidir como o fez, o Tribunal a quo violou o disposto nos artigos 342º, do CC, 100º, 
n.º 1, 108º, n.º 3, do CPPT e ainda, o artigo 268º, n.º 4, da CRP

V  - Pedido:
Nestes termos e nos melhores de Direito, que V. Exas. doutamente suprirão, deverá o presente 

recurso merecer provimento e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida e substituída por 
outra que ordene a prossecução dos autos para apreciação de mérito, tudo com as necessárias conse-
quências legais.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3  -O Exmº Magistrado do Ministério Publico emitiu o douto parecer no seguinte sentido:
“Recorrente: Eurofardas -Comércio de Confecções e Serviços, Lda
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Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de impugnação judicial deduzida 
contra liquidação de IVA (Dezembro 2003) no montante de € 26 462,75

FUNDAMENTAÇÃO
1.As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso (art.684ºnº3 CPC/art.2º alínea e) 

CPPT)
A conclusão CC) contraria o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença (transcrito na conclusão 

BB), segundo o qual não resultou comprovado que a declaração de IVA onde está apurado o montante 
do imposto não tivesse sido apresentada por representante legal da recorrente ou pessoa autorizada, 
desse antagonismo pretendendo extrair consequência jurídica (cf.. sentença fls.122).

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul  -SCT (arts. 
26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT)

2.A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art.16º nº2 CPPT)

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art.13º CPTA art.2º alínea c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA -secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o conhe-

cimento do recurso, sendo competente o TCA Sul -SCT.”
4 – Notificadas as parte para, se pronunciarem sobre a questão da incompetência em razão da 

hierarquia deste Supremo Tribunal, suscitada no parecer do Ministério Publico (fls.166), nada vieram 
dizer.

5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
6 - Fundamentação
6.1 De facto:
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
1. A impugnante encontra -se enquadrada no regime normal de periodicidade mensal para efeitos 

de IVA (‘print” automático a fls. 41 do apenso instrutor);
2. Com referência ao período de Dezembro/2003, foi submetida electronicamente e recebida pela 

Administração fiscal em 18/03/2004, a declaração periódica de substituição que consta de fls. 80 do 
apenso, constando do campo reservado a “número de identificação fiscal” o 503398772, que corres-
ponde ao da impugnante, e do campo reservado a “valor da liquidação de substituição” a importância 
de € 26.685,10;

3. O valor da liquidação impugnada foi o apurado na declaração referida supra, no ponto 2);
4. A liquidação tinha prazo de cobrança até 10/02/2004 (“print” automático a fls. 75 do apenso);
5. Não foi apresentada reclamação graciosa da liquidação (informação a fls. 35 do apenso);
6. A dívida apurada na liquidação não foi paga no prazo de cobrança voluntária;
7. Foi extraída certidão de dívida, com base na qual foi instaurado o processo executivo nº3 

158200401024078, tramitado por apenso à execução nº3158200101031015 (informação a fls. 35 e 
título executivo a fls. 38, ambas do apenso);

8. A impugnante foi notificada pela Divisão de Processos Criminais da Direcção de Finanças 
de Lisboa, no âmbito do processo ali pendente, através de carta registada com aviso de recepção, que 
recebeu em 02/04/2009, para efectuar o pagamento da dívida de € 26.462,75 correspondente a IVA em 
falta referenciado ao período de Dezembro/2003 (fls. 102 e 103);

9. O mandatário da impugnante foi notificado em 18/01/2010, por ofício do 2º Juízo Criminal de 
Loures, da notificação efectuada em 8) — vd. documentos juntos pela impugnante a fls. 76/78.

6.2 De direito
Do objecto do recurso:
6.3 Questão previa da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hie-

rarquia.
Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal 

para conhecer do presente recurso, questão essa suscitada no parecer do Exmº Procurador -Geral Ad-
junto a fls. 166 dos autos.

Alega aquele ilustre magistrado que «a conclusão CC) contraria o juízo conclusivo fáctico formu-
lado na sentença (transcrito na conclusão BB), segundo o qual não resultou comprovado que a declaração 
de IVA onde está apurado o montante do imposto não tivesse sido apresentada por representante legal 
da recorrente ou pessoa autorizada, desse antagonismo pretendendo extrair consequência jurídica».

Não cremos, no entanto, que lhe assista razão.
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Com efeito na conclusão CC, que não pode ser vista de forma isolada mas em conjugação com 
as conclusões que lhe seguem (DD a JJ), a recorrente alega que impugnou a veracidade da declaração 
do IVA em causa  - por a mesma e segundo por si alegado nos autos de impugnação  - não ter sido por 
si entregue, na qualidade de sujeito passivo do imposto, como dispõe o CIVA, invocando que, por se 
tratar de facto negativo, caberia à DGCI o ónus da prova de que tal facto negativo invocado não se 
verificou.

Ora a questão de saber a quem cabe o ónus da prova em processo de impugnação judicial, e, no-
meadamente, de saber se recai sobre a Administração Fiscal o ónus de demonstrar que foi a impugnante, 
através do seu representante legal, quem preencheu validou e submeteu as declarações electrónicas de 
IVA que estão na origem da dívida impugnada, é uma questão exclusivamente de direito, e é sob essa 
perspectiva que a recorrente ataca a decisão recorrida nas referidas conclusões CC a JJ.

Improcede pois a questão prévia suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, sendo este 
Supremo Tribunal Administrativo competente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente do 
recurso.

6.4 Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer das demais questões 
objecto do recurso que são as seguintes:

a) saber se a interpretação feita pela sentença recorrida dos artigos 102º, n.º 1, als. b) e f), n.º 3 e 
131º, ambos do CPPT, se afigura desconforme com o princípio constitucional da tutela jurisdicional 
efectiva (20º, da CRP) e com o princípio da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos;

b) saber se recai sobre a Administração Fiscal o ónus de demonstrar que foi a impugnante, através 
de um seu legal representante, que preencheu, validou e submeteu as declarações electrónicas de IVA 
que estão na origem da dívida impugnada e se padece de erro de julgamento a sentença recorrida que 
assim não entendeu.

Vejamos, pois.
6.5 Da impugnação em caso de autoliquidação
No caso subjudice está em causa a aplicação do disposto no artº 131º n.º 1 do CPPT que prevê 

que em caso de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação 
graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois 
anos após a apresentação da declaração.

Como se vê a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa considerou que para se impugnar ju-
dicialmente uma autoliquidação, é necessário provocar previamente uma decisão da Administração 
tributária (salvo a hipótese prevista no nº3 do referido artº 131º, que não é alegada, nem releva para 
questão dos autos).

E que de tal norma não resulta que o contribuinte fique impedido de impugnar a autoliquidação. 
Tem é de reclamar previamente. Isto porque, sublinha -se na decisão recorrida, no caso de autoliquida-
ção, não há um acto da administração que seja imediatamente impugnável, mas sim um acto voluntário 
do contribuinte.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo conclui que se verifica ilegal interposição de im-
pugnação posto que não precedida da reclamação necessária prevista no nº1 do artº131º, do CPPT.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente, alegando em síntese que a interpretação que a 
sentença recorrida faz dos artigos 102º, n.º 1, als. b) e f), n.º 3 e 131º, ambos do CPPT, se afigura des-
conforme com o principio constitucional da tutela jurisdicional efectiva (20º, da CRP) e com o princípio 
da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos.

Mas não lhe assiste razão.
Como vimos resulta do artº 131º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário que em 

caso de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa 
dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois anos 
após a apresentação da declaração

E no caso estamos efectivamente perante uma situação de autoliquidação.
Com efeito, está em causa autoliquidação de IVA com referência ao período de Dezembro de 2003, 

cujo valor foi apurado na sequência de declaração periódica de substituição que consta de fls. 80 dos 
autos apensos (cf. probatório, pontos 2 a 4)

Aliás, em sede de IVA a regra é a cobrança do imposto ser feita na sequência de autoliquidação, 
nos termos dos arts. 26.º e 40.º do CIVA, sendo o pagamento feito à Direcção de Serviços de Cobrança 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSCIVA).

Ora a autoliquidação é a liquidação de um tributo que não é feita pela Administração Tributária, 
mas pelo sujeito passivo, seja ele o contribuinte directo, o substituto legal ou o responsável legal.

Como se sublinha no Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de 
Sousa, vol. IV, pags. 406 e 407, face ao conceito de acto administrativo adoptado pelo artº 120º do CPA, 
que, embora previsto para esse código tem de ser aplicado por analogia, «tem de se concluir que nos 
casos de autoliquidação não se está perante um acto administrativo por não existir qualquer tomada de 
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posição da administração sobre a sua relação com o contribuinte, na situação concreta gerada por este 
ao autoliquidar o tributo».

Ainda a propósito da necessidade de reclamação prévia nos casos de autoliquidação esclarece 
Joaquim Freitas da Rocha nas suas Lições de Procedimento e Processo Tributário, 4ª edição, pag. 224: 
«Parece que se pode encontrar um argumento convincente na ideia de que, nestas situações, em rigor, 
ainda não existe propriamente um conflito de pretensões entre o credor tributário e o sujeito passivo 
que justifique a entrada em cena de um órgão jurisdicional. Com efeito, até ao momento da autoliqui-
dação, se as coisas decorrerem de acordo com a normalidade, a Administração ainda não manifestou 
por forma alguma a sua vontade e, consequentemente, ainda nada fez que possa eventualmente lesar o 
contribuinte. Assim sendo, justifica -se que, antes de ingressar em Tribunal, esta questão mereça uma 
apreciação por parte daquela e, porventura, a liquidação feita seja alvo de uma correcção que satisfaça 
as pretensões do interessado».

Por isso resulta do artº 131º do Código de Procedimento e Processo Tributário, que constitui pres-
suposto da impugnação dos actos de autoliquidação, a verificação de uma impugnação administrativa 
necessária (reclamação prévia) ou seja, nas palavras de José Casalta Nabais (1), «uma “administrativi-
zação” desses actos dos particulares.

Em suma nas situações de autoliquidação em que a administração tributária não tomou posição 
sobre a sua relação com o contribuinte, não se verifica um conflito de interesses que importa dirimir e 
em que se imponha, constitucionalmente, a necessidade de tutela judicial.

Daí que se entenda que a imposição de reclamação graciosa prévia, nos casos, como o dos autos, 
em que a administração não tomou posição sobre a situação gerada com o acto do contribuinte, e a 
interpretação que a decisão recorrida faz do artº 131º n.º 1 do CPPT no caso subjudice, não são ma-
terialmente inconstitucionais por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva e do acesso ao 
direito consagrado no artº 20 da Constituição da República.

De resto a invocada violação do princípio constitucional da tutela efectiva, consagrado no ar-
tigo 20.º da CRP, não se verifica, pois está claramente assegurada ao contribuinte a impugnação do 
acto administrativo subsequente à reclamação necessária.

Acresce dizer que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo se tem pronunciado, 
de forma constante, no sentido da constitucionalidade deste regime de reclamação necessária  - cf. neste 
sentido, acórdãos de 31.10.2007, recurso 593/07, de 21.05.2008, recurso 863/07, e de 12.10.2011, 
recurso 860/11.

Como se disse neste último aresto, «no caso de autoliquidação, não há um acto da administração 
que seja imediatamente impugnável, mas sim um acto voluntário do contribuinte. Assim, bem se com-
preende que o legislador exija, neste caso, a prévia reclamação, a fim de que seja proferido um acto (ou 
se ficcione essa prática, no caso de indeferimento tácito), para que se abra a via contenciosa».

Por último se dirá que não se vislumbra também qualquer violação do princípio da impugnabili-
dade contenciosa dos actos administrativos.

E, desde logo porque, como se sublinha no Acórdão 593/07, acima citado, «o art.º 95.º, 1, da LGT 
que assegura que “o interessado tem o direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus 
direitos e interesses legalmente protegidos”, também acrescenta que esse direito se deve conformar 
às “formas de processo prescritas na lei”. Ora, está assegurada a impugnação da autoliquidação dos 
tributos – como decorre expressamente do n.º 2, alínea a) deste normativo, desde que cumpridos os 
formalismos prescritos na lei (que são os do art.º 131.º do CPPT)». Formalismo que, no caso, é preci-
samente a reclamação necessária prévia – art.º 131.º, 1, do CPPT.

Não procedem, pois, nesta parte, as alegações da recorrente.
6.6 Da questão de saber se recai sobre a Administração Fiscal o ónus de demonstrar que foi a 

impugnante, através de um seu legal representante, que preencheu, validou e submeteu as declarações 
electrónicas de IVA que estão na origem da dívida impugnada.

Alega a recorrente que impugnou a veracidade da declaração do IVA em causa  - por a mesma e 
segundo por si alegado nos autos de impugnação  - não ter sido por si entregue, na qualidade de sujeito 
passivo do imposto, como dispõe o CIVA, argumentando que, por se tratar de facto negativo, caberia 
à DGCI o ónus da prova de que tal facto negativo invocado não se verificou.

Invoca para o efeito que «Tem sido entendimento pacífico da jurisprudência que, em qualquer 
caso, quando a prova não for possível ou se tornar muito difícil àquele que, segundo as regras do 
artigo 342º, do Código Civil, teria de a fazer, o ónus da prova deixa de impender sobre ele, passando 
a recair sobre a outra parte»

É manifesto que esta argumentação da recorrente não pode proceder.
Para a recorrente basta a impugnação da veracidade da declaração substituição entregue, alegando 

que nunca lhe foi dado conhecimento, pelo técnico oficial de contas, do conteúdo das declarações de 
IVA que constam dos autos (vide arts. 87 e segs. da petição inicial), para devolver à Fazenda Pública 
o ónus da prova de tal facto.

Mas não é assim.
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No contencioso tributário existem regras próprias sobre a repartição do ónus da prova em matéria 
de quantificação da matéria tributável, ficando afastada a possibilidade de fundamentar tal repartição 
com base quer nas regras dos arts. 342º a 344º do Código Civil e 516º do Código de Processo Civil, 
quer no critério geral de repartição do ónus da prova que tem vindo a ser usado no contencioso admi-
nistrativo (2).

Assim, no que concerne à repartição do ónus da prova entre a Administração Fiscal o contribuinte 
estabelece o artº 74º n.º 1 da Lei Geral Tributária que «o ónus da prova dos factos constitutivos dos 
direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os invoque».

Por sua vez o artº 75º do Código de Procedimento e Processo Tributário estabelece uma presunção 
de veracidade das declarações dos contribuintes nos seguintes termos: «1.Presumem -se verdadeiras e 
de boa fé as declarações dos contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, bem como os dados 
e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita, quando estas estiverem organizadas de acordo 
com a legislação comercial e fiscal.

2  - A presunção referida no número anterior não se verifica quando:
a) As declarações, contabilidade ou escrita revelarem omissões, erros, inexactidões ou indícios 

fundados de que não reflectem ou impeçam o conhecimento da matéria tributável real do sujeito pas-
sivo;

b) O contribuinte não cumprir os deveres que lhe couberem de esclarecimento da sua situação 
tributária, salvo quando, nos termos da presente lei, for legítima a recusa da prestação de informa-
ções;

c) A matéria tributável do sujeito passivo se afastar significativamente para menos, sem razão jus-
tificada, dos indicadores objectivos da actividade de base técnico -científica previstos na presente lei.

d) Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente para menos, sem 
razão justificativa, dos padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as manifestações 
de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89.º -A.

3  - A força probatória dos dados informáticos dos contribuintes depende, salvo o disposto em 
lei especial, do fornecimento da documentação relativa à sua análise, programação e execução e da 
possibilidade de a administração tributária os confirmar».

O que se consagra neste normativo é uma presunção legal da veracidade das declarações das 
contribuintes apresentadas nos termos da lei.

Quer isto dizer que, gozando os contribuintes e demais obrigados tributários desta presunção, 
cabe à Fazenda Pública o ónus da prova de que tais declarações não reflectem a real situação tributária 
dos contribuintes (3).

Porém, no caso dos autos a situação é diversa: estando em causa uma autoliquidação é o contri-
buinte que vem discordar da própria declaração, impugnando a sua veracidade e até a sua autenticidade, 
alegando que «à impugnante nunca foi dado conhecimento pelo TOC do conteúdo das declarações de 
IVA que constam dos autos» (cf. arts. 87 e segs. da petição inicial)

Ora, sendo assim, não há que falar aqui em presunção legal, que, aliás, nem é estabelecida em 
favor da Fazenda Pública.

Assim, cabia à recorrente demonstrar o facto por si alegado de que a declaração de IVA onde está 
apurado o montante do imposto (declaração electrónica que consta de fls. 80 dos autos apensos – cf. 
ponto 2 do probatório) não foi apresentada por qualquer representante seu, facto esse que a sentença 
considerou não ter sido minimamente comprovado ou evidenciado nos autos.

Diga -se finalmente que não se vislumbra que esta interpretação viole ou ponha de algum modo 
em causa o princípio da tutela jurisdicional efectiva consagrado no artigo 268.º n.º 4 da Constituição 
da República Portuguesa, sendo também de sublinhar que a recorrente se fica pelo plano da invocação 
genérica do princípio, não sendo desenvolvida argumentação de onde se possa inferir essa inconstitu-
cionalidade.

Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
7. Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012 — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) (Direito Fiscal, 6ª edição, pag. 396.)
(2) (Neste sentido também Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, 

pag.133.)
(3) (Cf., neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.04.210, recurso 03/10.) 
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 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Imposto Municipal sobre Imóveis. Prédio Rústico. Prédio Urbano. Pedreira. Erro de 
escrita.

Sumário:

 I — Ainda que na parte decisória da sentença se tenha deixado escrito que se anulavam 
as liquidações impugnadas e os actos impugnados sejam de avaliação, nada obsta 
à correcção do manifesto lapso, ao abrigo do disposto no artigo 249.º do CC.

 II — A mera não afectação ou não destinação normal de um prédio rústico, situado 
fora de aglomerado urbano, a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas 
não basta, só por si, para “desclassificar” o prédio como rústico e classificá -lo 
como urbano, antes se exigindo que, nos casos em que não tenha tal afectação, o 
prédio não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções 
de carácter acessório.

Processo n.º 1004/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Agrepor Agregados — Extracção de Inertes, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Agrepor Agregados – Extracção de Inertes, S.A.” (adiante Con-

tribuinte, Impugnante ou Recorrida), discordando dos actos de fixação do valor patrimonial tributário 
relativamente a dois prédios, impugnou esses actos com fundamento na inexistência dos pressupostos 
que autorizariam a avaliação dos mesmos, uma vez que sustenta, contrariamente ao que considerou a 
Administração tributária (AT), que os mesmos não podem ser qualificados como prédios urbanos.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a impugnação judicial proce-
dente e anulou os actos impugnados.

1.3 A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Su-
premo Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com 
efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. Vêm impugnados os actos de avaliação dos prédios urbanos, artigos 3567, e 3568, inscritos 

na matriz predial urbana da freguesia de Vila das Aves, Santo Tirso, que se encontram a ser explorados 
industrialmente como pedreiras.

B. É fundamento da impugnação, tempestivamente apresentada, o entendimento de que os imóveis 
a que dizem respeito as avaliações devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos termos 
do art. 3.º, n.º 3, alínea b) do Código do IMI  - CIMI, e não como urbanos, nos termos do art. 6.º, n.º 1, 
alínea d) do mesmo Código, ainda que se encontrem a ser explorados como pedreiras.

C. Na douta sentença de que se recorre julgou -se a presente impugnação procedente, aderindo às 
alegações e ao Parecer junto pela Impugnante, considerando que os prédios em causa devem considerar-
-se prédios rústicos.

D. Com o assim decidido, não se conforma a Fazenda Pública, existindo erro na aplicação das 
normas legais aos factos, e lapso quanto à anulação de liquidações, quando o que está em causa é a 
classificação dos prédios acima identificados e respectivas avaliações.

E. No âmbito do IMI, a classificação dos prédios obedece a critérios próprios, concordantes com 
a noção que já lhes era dada pelo Código da Contribuição Autárquica (CCA), os quais são, no entanto, 
diferentes do conceito civilista, previsto no art. 204.º do Código Civil.

F. No que respeita ao conceito fiscal de prédio diga -se em súmula que o art. 2.º do CIMI constitui 
um exemplo da ressalva da parte final do n.º 2 do art. 11.º da LGT, que admite a interpretação de certos 
conceitos jurídicos seja feita afastando -se do sentido usual que têm em outros ramos de direito.

G. Desde logo, para os prédios serem classificados como rústicos relevam a localização e o des-
tino económico.

H. Como se refere no próprio preâmbulo do CIMI, “nos prédios rústicos, continua a considerar -se 
como base para a tributação o seu potencial rendimento produtivo”.

I. Quanto à localização, releva a situação fora ou dentro de um aglomerado urbano.
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J. Quanto ao destino económico, não sendo de classificar como terrenos para construção, nos 
termos do n.º 3 do art. 6.º do CIMI, ou têm uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, não 
tendo nenhuma utilização agrícola, não se encontram construídos ou apenas dispõem de edifícios ou 
construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

K. Pelo disposto em todo o art. 3.º do CIMI, para serem rústicos os prédios ou têm uma utilização 
geradora de rendimentos agrícolas, concreta ou não geram qualquer outro rendimento, isto é, ou têm 
aptidão para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de 
quaisquer outros rendimentos.

L. O n.º 2 do referido art. 3.º refere, inclusive, que, estando situados dentro de aglomerado urbano, 
só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente aprovada não puderem ter utilização 
geradora de quaisquer rendimentos – doutro modo, são urbanos.

M. Quer -se dizer: sempre que o art. 3.º do CIMI se refere a alguma actividade económica para 
classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela deve ser geradora de rendimentos 
agrícolas, tal como considerados em IRS.

N. Não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados 
fora de aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção só poderão ser 
classificados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, dispuse-
rem apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido 
valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade económica.

O. Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, 
serão classificados como urbanos (campo de golfe, parque de campismo, campo de jogos, exploração 
de pedreiras, exploração de parqueamento automóvel, ciclovias, etc.)

P. Se se sufragasse o entendimento da impugnante, qualquer que fosse a actividade económica 
que se exercesse num prédio rústico situado fora de um aglomerado urbano tal não determinaria a sua 
classificação como prédio urbano, seria sempre um prédio rústico.

Q. Esse entendimento levaria à constatação de que, fora dos aglomerados urbanos, só seriam 
prédios urbanos os que tivessem, construção de edifícios habitacionais, comerciais, industriais ou 
serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivesse autonomia económica ou fossem de 
reduzido valor.

R. Manifestamente não é esse o sentido e alcance da lei, considerada no conjunto de normas 
vertidas no art. 3.º do CIMI, que delimita o conceito de prédio rústico.

S. Do teor do art. 6.º, retira -se que enquanto os n.ºs 2 e 3 indicam as realidades a considerar 
prédios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para construção, o 
n.º 4 afirma que aceita na categoria Outros as realidades nele exemplificadas, e dá espaço a que outras 
se subsumam à sua previsão.

T. Temos por mais acertada, com todo o respeito devido por diferente opinião, a tese de que se 
mostra como essencial o destino económico do bem,

U. sendo que, as conclusões retiradas pela impugnante apenas o podem ser, na circunstância de o 
prédio não estar efectivamente afecto a uma actividade económica diferente da agrícola (quando não 
tem qualquer utilização geradora de rendimentos).

V. O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

W. A tributação almeja a realização de outros fins e o cumprimento de diferentes objectivos que 
não os da exclusiva satisfação das necessidades financeiras do Estado, nos termos consagrados ao nível 
da lei fundamental, reafirmados na Lei Geral Tributária e repercutidos no regime legal de tributação do 
património, designadamente na classificação dos prédios e respectiva tributação.

X. Desta forma, o disposto nos art. 103.º, n.º 1 e 104.º, n.º 3 da CRP, art. 4.º, n.º 1 e art. 5.º da 
LGT, legitima e justifica a diferença de regras na tributação do património quanto a prédios rústicos 
e urbanos,

Y. sendo manifesto que se pretendeu aplicar as regras de tributação e avaliação dos prédios rústicos 
apenas àqueles que reúnem determinado tipo de características susceptíveis de os confinar à obtenção 
de rendimentos agrícolas ou à não obtenção de outros quaisquer rendimentos.

Z. Não se justifica a aplicação das regras de determinação do valor patrimonial e da tributação 
aplicada aos rústicos, a prédios cuja utilização esteja afecta a outra actividade que seja geradora de 
rendimentos nessa outra qualquer actividade económica, como é o caso da indústria de exploração de 
pedreiras.

AA. E naqueles prédios desenvolve -se efectivamente uma actividade industrial de extracção de 
pedras, destinadas a fins comerciais e industriais, geradora de rendimento sem qualquer ligação com 
rendimentos agrícolas.

BB. Sendo também verdade que a licença de estabelecimento de pedreira da recorrente concedida 
de acordo com o estabelecido nos diplomas, de licenciamento das pedreiras, bem como a sua revogação 
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e a fiscalização do seu funcionamento compete às DRME no âmbito do Ministério da Economia, e 
não do Ministério da Agricultura sendo aquele Ministério que superintende na actividade em causa e 
não este (cfr. artigos 2.º, 9.º, 18.º, 29.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 89/90 e 8.º, 12.º e 13.º do Decreto - Lei 
n.º 109/91).

CC. Em tais prédios não se produz, nem pode produzir -se qualquer actividade agrícola, silvícola 
ou pecuária, não têm qualquer aptidão agrícola, nem tem, nem podem ter actividade geradora de ren-
dimentos agrícolas.

DD. A douta sentença de que se recorre fez assim errada aplicação no caso concreto das disposições 
legais vigentes à realidade dos prédios em causa, nomeadamente na aplicação dos arts. 3.º, e 6.º nº.1 
alínea d) do CIMI, pelo que deve ser revogada, sendo de manter os actos administrativos de avaliação 
dos prédios urbanos, impugnados neste autos, (1.ª avaliação) determinantes do valor patrimonial dos 
prédios urbanos em causa.

Termos em que
Deve a douta sentença de que se recorre ser revogada, e a final ser a presente impugnação julgada 

improcedente, com as legais consequências».
1.5 A Impugnante apresentou contra alegações, que resumiu no seguinte quadro conclusivo:
«
i. A Recorrida deduziu a presente acção de impugnação judicial contra os actos de avaliação, como 

urbanos, dos prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Aves sob os artigos P -3567 e 
P -3568;

ii. O presente recurso foi, assim, interposto no âmbito desse processo de impugnação judicial, que 
correu os seus termos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel sob o número de processo 
688/10.4BEPNF;

iii. Com efeito, interpôs a Fazenda Pública, ora Recorrente, recurso da douta Sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em 11 de Julho de 2011, que julgou totalmente pro-
cedente a impugnação judicial apresentada pela Recorrida e, em consequência, declarou ilegais os actos 
tributários de avaliação, como urbanos, dos prédios inscritos na matriz urbana da freguesia de Aves, 
concelho de Santo Tirso, sob os artigos 3567 e 3568, corporizados nas fichas de avaliação n.º 3167858 
e 3167859, determinando, consequentemente, a respectiva anulação;

iv. Concretizando, entendeu o Tribunal a quo que “(...) os imóveis a que dizem respeito as avalia-
ções em causa devem ser classificados fiscalmente como prédios rústicos, nos termos do art. 3.º, n.º 3, 
alínea b) do Código do lMl — CIMI e não como urbanos (…)”, pelo que “(...) nada obsta, de acordo 
com a referida disposição legal, que os prédios sub judice, propriedade da ora Impugnante, sejam clas-
sificados como rústicos, pois os mesmos preenchem os normativos em causa (não se encontram em 
aglomerados urbanos, não são terrenos para construção e não têm qualquer construção)”;

v. Não obstante, a Representante da Fazenda Pública invoca, nas respectivas alegações de recurso, 
que a indicada Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel padece de “uma 
errada aplicação no caso concreto, das disposições legais vigentes à realidade dos prédios em causa, 
nomeadamente na aplicação dos artº 3.º e 6.º, n.º 1 alínea d) do CIMI, pelo que deve ser revogada (…)”;

vi. Todavia, ficou aqui devidamente comprovado que as razões esgrimidas pela Recorrente carecem 
de total fundamento, devendo, nessa medida, improceder em toda a linha o Recurso ora sob resposta, 
sendo, ao invés, de confirmar a douta Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel nos seus exactos termos;

vii. Desde logo na medida em que, em face da delimitação positiva do conceito fiscal de prédio 
rústico, a classificação dos prédios em urbanos (artigos 4.º e 6.º do Código do IMI) e mistos (artigo 5.º 
do mesmo diploma legal) assume natureza meramente residual. Por outras palavras, são os próprios 
prédios urbanos que, enquanto categoria, são residuais face aos prédios rústicos, O que significa que 
são classificados como tal todos os prédios que, de acordo com os critérios constantes da lei, não sejam 
susceptíveis de ser classificados como rústicos, sem prejuízo do disposto quanto aos prédios mistos;

viii. Assim, só se um prédio não for classificado como rústico é que (residualmente) se classifica 
como urbano; e só se um prédio urbano não for enquadrado numa das sub -categorias (i) habitacional, 
(ii) comercial, industrial ou serviços ou (iii) terreno para construção), é que terá o enquadramento — du-
plamente residual — de (iv) outro prédio urbano;

ix. Tendo presente o exposto, são considerados como prédios rústicos os terrenos que (i) se situem 
fora de um aglomerado urbano; (ii) que não sejam de classificar como terrenos para construção; e que 
(iii) tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas ou, caso não tenham 
essa afectação, que não se encontrem construídos ou tenham construções de carácter acessório;

x. Não é, assim, estabelecido como requisito essencial para a qualificação e classificação de um 
prédio como rústico, que o mesmo seja afecto ao rendimento agrícola; antes é estipulado que se verifi-
que, alternadamente, esta condição  - prédios afectos ao rendimento agrícola  - ou, caso tal não aconteça, 
que não tenham qualquer construção;
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xi. Conclui -se, pois, que nada obsta a que os prédios sub judice, propriedade da ora Recorrida, 
sejam classificados como rústicos, pois os mesmos cumprem todos os requisitos de que a lei faz depender 
a sua classificação, pela positiva, como prédios rústicos (não se encontram em aglomerados urbanos, 
não são terrenos para construção e não têm qualquer construção);

xii. Com efeito, tratam -se de prédios (i) situados fora de um aglomerado urbano, (ii) não classifi-
cados como terrenos para construção, (iii) que não têm como destino normal uma utilização geradora de 
rendimentos agrícolas (como definidos no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
 - IRS) e que (iv) dispõem apenas de construções de carácter acessório sem autonomia económica;

xiii. Termos em que os prédios em causa são prédios rústicos, nos termos em que tais prédios são 
classificados pela alínea b), do n.º 1, do artigo 3.º do Código do IMI;

xiv. Acresce que, a Administração Fiscal errou, ainda, na qualificação da categoria em que se en-
quadram esses prédios, por o próprio artigo 6.º, n.º 4 do Código do IMI (que vem esclarecer a amplitude 
da previsão da alínea d) referente a classificação residual destes tais “outros” prédios) vir estipular que 
apenas se enquadram nesta previsão os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, que não 
sejam terrenos para construção, nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2, do artigo 3.º do 
Código do IMI;

xv. Termos em que, quer por aplicação directa do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 3.º, quer 
por aplicação, a contrario, do referido no n.º 4, do artigo 6.º, ambos do Código do IMI, a conclusão terá 
que ser, necessariamente a mesma: os prédios da Recorrida, ora sob sindicância, são prédios rústicos, 
ao abrigo do disposto no Código do IMI;

xvi. Adicionalmente, verifica -se que os conceitos adoptados pela Lei Fiscal em relação à defi-
nição de prédios urbanos e rústicos não foram afastados dos conceitos do CC, o que resulta quer da 
interpretação dos artigos 2.º a 6.º do Código do IMI, quer da interpretação do artigo 8.º do Código do 
IRS, que reproduz a definição civilística de prédio rústico e urbano;

xvii. No mais, são considerados prédios rústicos os prédios que não têm qualquer edificação ou 
construção (ou que não tenham qualquer possibilidade de os ter) e prédios urbanos os restantes, tendo 
o intérprete o ónus de prova de que assim não seja;

xviii. No caso das pedreiras e saibreiras  - apesar de não ter sido feita qualquer prova de que as 
mesmas deveriam ter um tratamento excepcional em relação aos conceitos delimitados pelo CC  - tal 
tratamento não teria qualquer justificação em termos de direito fiscal, por estas pedreiras e saibreiras 
 - ou, no limite, as pedreiras dos prédios objecto da presente Impugnação  - serem terrenos sem qualquer 
edificação ou construção, cujo rendimento é aferido pela extracção de minerais do próprio solo, não 
tendo estes prédios sofrido qualquer intervenção humana para gerar este aproveitamento económico, 
incluindo uma exploração das propriedades naturais dos terrenos, tal como é o caso das salinas, que 
também são considerados prédios rústicos para efeitos fiscais;

xix. O facto de esta actividade ser uma actividade comercial e industrial, e não uma actividade 
agrícola, não poderá influir como critério para que o prédio seja considerado urbano e não rústico, por 
o rendimento dos prédios não dever ser considerado como critério para proceder à sua classificação em 
termos de IMI, que deverá tributar o valor patrimonial dos terrenos e não o seu rendimento;

xx. Nestes termos, não há qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas 
como prédios urbanos, quer em termos civilísticos – onde a sua classificação tem necessariamente de 
ser como prédio rústico – quer em termos de lei tributária, não tendo a Circular procedido a qualquer 
justificação para que prédios com esta actividade (de pedreira) devam ser classificados como urbanos 
(a menos que tal Circular se aplique apenas às pedreiras e saibreiras situadas dentro dos aglomerados 
urbanos, o que se admite);

xxi. É, deste modo, ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos 
prédios anteriormente identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação de prédios urbanos;

xxii. Por fim, importa referir que da leitura dos artigos 13.º, n.º 3, alínea a) e 37.º do Código do 
IMI decorre que a Administração Fiscal só pode promover uma nova inscrição matricial verificada uma 
das situações contempladas nas alíneas do n.º 1 do referido artigo 13.º, maxime a conclusão de obras 
de edificação, mudança de proprietário ou, em geral, ter ocorrido “um evento susceptível de determinar 
uma alteração da classificação de um prédio” (alínea b)).

xxiii. E não, claro está, à superveniência de um novo entendimento jurídico sobre determinada 
realidade, sob pena do sujeito passivo ser confrontado com sistemáticas alterações ao registo matricial 
dos prédios de que é proprietário, ao sabor dos entendimentos alternados dos dirigentes da Adminis-
tração Fiscal.

xxiv. Em razão do que deverão tais actos tributários ora impugnados ser anulados, nos termos 
peticionados.

nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de v. exas., deverá 
ser julgado improcedente o recurso apresentado pela recorrente, e assim, confirmada a douta sentença 
recorrida, nos seus exactos termos».
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1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 
e o Procurador -Geral Adjunto remeteu para o parecer emitido pelo Ministério Público junto do Tribunal 
de 1.ª instância, no sentido de que a impugnação judicial devia ser julgada procedente.

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente e de que cumpre conhecer é a de saber se a sentença 

recorrida fez correcto julgamento quando considerou que os actos de fixação de valor patrimonial im-
pugnados são ilegais por inexistência dos pressupostos para a avaliação, o que, como veremos, passa 
por verificar se os prédios avaliados podem ser fiscalmente qualificados como prédios urbanos.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida, o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«A  - Dos factos provados, com relevância para a decisão da causa:
1.º  - A ora Impugnante é proprietária dos prédios originariamente inscritos na matriz predial 

rústica da freguesia de Aves sob os artigos 102 a 106, destinados à extracção de granitos ornamentais 
e rochas similares.

2.º  - Com base nos elementos fornecidos pelo Ministério da Economia à Direcção de Finanças 
do Porto, foi levada a efeito acção inspectiva à Impugnante, tendo os Serviços de Inspecção Tributária 
(SIT) constatado que os prédios inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 102 a 106 da freguesia 
de Aves, Concelho de Santo Tirso, se encontravam afectos à actividade de exploração de pedreiras.

3.º  - Para esse efeito, a Impugnante é detentora, desde o ano de 2001, de licença de exploração, 
com o n.º 4806, designada Sobrado 1, localizada na freguesia de Vila das Aves, Concelho de Santo Tirso.

4.º  - A ora Impugnante foi notificada pelos SIT para dar cumprimento ao disposto no art. 13.º do 
CIMI, com efeitos a partir do ano de 2001.

5.º  - Não o tendo feito, o Chefe do Serviço de Finanças da área da localização dos prédios, Santo 
Tirso, promoveu oficiosamente a avaliação dos mesmos, em conformidade com o disposto no art. 37.º 
do CIMI.

6.º  - Os prédios foram avaliados em 22.06.2010, tendo -lhes sido atribuídos os artigos urbanos 
P -3567 e P -3568 e o VPT de 117.000,00 euros e 3.380,00 euros, respectivamente, crf. notificação 
efectuada à Impugnante através dos Ofícios 682995 e 6823644, ambos datados de 29/06/2010 e recep-
cionados em 07/07/2010 e 08/07/2010  - cfr. teor de docs. de fls. 38 a 40 dos autos.

7.º  - O resultado da avaliação encontra -se expresso nas fichas de avaliação n.ºs 3167858 e 
3167859 - cfr. docs. de fls. 38 e 40 dos autos.

B  - Factos não provados com relevância para a decisão da causa:
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A questão ora sub judicio foi já apreciada e decidida por acórdão desta Secção do Contencioso 

Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 30 de Maio de 2012, proferido no processo com 
o n.º 1109/11 (1) em recurso em tudo semelhante a este – a Recorrente e a Recorrida são as mesmas e 
as alegações e contra alegações são absolutamente idênticas –, sendo apenas que os prédios sujeitos a 
avaliação são outros.

Porque concordamos plenamente com a fundamentação aduzida naquele acórdão, iremos limitar-
-nos a remeter para ela, reproduzindo -a na íntegra, o que passamos a fazer (2):

«3.1. Como flui do Probatório, a AT promoveu oficiosamente a avaliação dos prédios em causa nos 
autos, considerando que os mesmos têm natureza de prédios urbanos (na categoria “outros” – alínea d) 
do n.º 1 do art. 6.º do CIMI), por estarem afectos à exploração de pedreiras, que configura uma activi-
dade industrial e, assim, determina aquela classificação.

A sentença recorrida veio, porém, a decidir pela anulação das «liquidações impugnadas» por, em 
síntese, entender o seguinte:

 - Nos termos do art. 4.º do CIMI são prédios urbanos todos aqueles que não devam ser classifi-
cados como rústicos.

 - Os prédios urbanos podem dividir -se em habitacionais, comerciais, terrenos para construção e 
“outros” (art. 6.º, n.º 1 do CIMI) enquadrando -se no conceito de “outros” os terrenos situados dentro 
de um aglomerado urbano (n.º 4 deste art. 6.º).

 - No caso, os prédios foram avaliados como urbanos na categoria de «outros», mas não deviam 
ter tido essa classificação dado que se situam fora do aglomerado urbano, não têm uma afectação ge-
radora de rendimentos agrícolas e não se encontram construídos. Pelo que, encontrando -se os mesmos 
inscritos nas respectivas matrizes como prédios rústicos, não deveria ter ocorrido alteração destas já 
que não ocorreu qualquer evento que fosse susceptível de determinar uma alteração da classificação dos 
mesmos, sendo que também não pode entender -se que a Circular n.º 13, de 24/5/2000 (que sancionou 
o entendimento da AT no sentido de que um prédio rústico afectado à exploração de uma pedreira ou 
saibreira deverá ser classificado como prédio urbano na categoria de «outros»), seja evento susceptível 
de determinar a alteração da classificação do prédio.
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 - Assim, não existindo qualquer razão justificativa para que as pedreiras sejam consideradas como 
prédios urbanos, é ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos prédios 
identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos.

3.2. A Fazenda Pública discorda sustentando que sempre que o art. 3.º do CIMI se refere a alguma 
actividade económica para classificar um dado prédio como rústico, para este efeito aquela deve ser 
geradora de rendimentos agrícolas, silvícolas ou de pecuária tal como considerados em IRS, pelo que, 
não estando afectados a utilização geradora de rendimentos agrícolas, os terrenos situados fora de 
aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção, só poderão ser classi-
ficados de prédios rústicos se, não tendo uma utilização geradora de outros rendimentos, dispuserem 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido 
valor, sem estarem afectos ou terem como destino normal uma qualquer outra actividade económica. 
Se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica, que não a agrícola, serão 
classificados como urbanos.

O conceito de prédio rústico é restritivo, apenas se incluindo nesta designação os prédios que 
realmente só tenham rendimentos agrícolas, que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os 
produzir, ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica.

Até porque a sufragar -se o entendimento da impugnante, qualquer que fosse a actividade económica 
que se exercesse num prédio rústico situado fora de um aglomerado urbano, tal nunca determinaria a 
sua classificação como prédio urbano (seria sempre um prédio rústico), ou seja, fora dos aglomerados 
urbanos, só seriam prédios urbanos os que tivessem construção de edifícios habitacionais, comerciais, 
industriais ou serviços, desde que não fossem de carácter acessório, não tivessem autonomia econó-
mica ou fossem de reduzido valor; sendo que, manifestamente, não são esses o sentido e alcance da 
lei, considerados no conjunto de normas vertidas no art. 3.º do CIMI, que delimita o conceito de prédio 
rústico.

Ou seja, do teor do art. 6.º retira -se que enquanto os n.ºs 2 e 3 indicam as realidades para considerar 
prédios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ou terrenos para construção, 
o n.º 4 afirma que aceita na categoria «outros» as realidades nele exemplificadas, e dá espaço a que 
outras se subsumam à sua previsão.

3.3. A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se os actos de fixação de valor 
patrimonial impugnados são ou não ilegais por inexistência dos respectivos pressupostos (ou seja, por 
inexistência dos pressupostos para a avaliação).

Vejamos.
4.1. Diga -se desde já que, apesar de na parte dispositiva da sentença se determinar a anulação 

das «liquidações impugnadas», estamos perante manifesto erro material, revelado no próprio contexto 
da declaração, pois que, como da fundamentação da sentença bem se vê, o que se impugnou foram os 
referidos actos de fixação de valor patrimonial (3). Pelo que, visto o disposto no art. 249.º do CCivil, 
se rectifica tal erro, no sentido de que onde se diz «liquidações impugnadas» se deve entender como 
sendo «os actos de fixação de valor patrimonial impugnados».

4.2. O art. 2.º do CIMI dispõe:
«1. Para efeitos do presente Código, prédio é toda a fracção de território, abrangendo as águas, 

plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter 
de permanência, desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em circuns-
tâncias normais, tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas 
circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem 
implantados, embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante de um património 
diverso ou não tenha natureza patrimonial.

2. Os edifícios ou construções, ainda que móveis por natureza, são havidos como tendo carácter 
de permanência quando afectos a fins não transitórios.

3. (…)
4. (…)»
Por sua vez, os arts. 3.º, 4.º e 6.º do mesmo CIMI, estabelecem o seguinte:
Artigo 3.º  - Prédios rústicos
«1. São prédios rústicos os terrenos situados fora de um aglomerado urbano que não sejam de 

classificar como terrenos para construção, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, desde que:
a) Estejam afectos ou, na falta de concreta afectação, tenham como destino normal uma utilização 

geradora de rendimentos agrícolas, tais como são considerados para efeitos do imposto sobre o rendi-
mento das pessoas singulares (IRS);

b) Não tendo a afectação indicada na alínea anterior, não se encontrem construídos ou disponham 
apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia económica e de reduzido valor.

2. São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, desde 
que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora de quaisquer 
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rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e estejam a ter, de facto, 
esta afectação.

….
b) As águas e plantações nas situações a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º.
4. Para efeitos do presente Código, consideram -se aglomerados urbanos, além dos situados dentro 

de perímetros legalmente fixados, os núcleos com um mínimo de 10 fogos servidos por arruamentos 
de utilização pública, sendo o seu perímetro delimitado por pontos distanciados 50 m do eixo dos ar-
ruamentos, no sentido transversal, e 20 m da última edificação, no sentido dos arruamentos.»

Artigo 4.º – Prédios urbanos
«Prédios urbanos são todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos, sem prejuízo 

do disposto no artigo seguinte.»
Artigo 6.º – Espécies de prédios urbanos
«1. Os prédios urbanos dividem -se em:
a) Habitacionais;
b) Comerciais, industriais ou para serviços;
c) Terrenos para construção;
d) Outros.
2. Habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços são os edifícios ou construções para tal 

licenciados ou, na falta de licença, que tenham como destino normal cada um destes fins.
3. Consideram -se terrenos para construção os terrenos situados dentro ou fora de um aglomerado 

urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou 
emitida informação prévia favorável de operação de loteamento ou de construção, e ainda aqueles que 
assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando -se os terrenos em que as entidades 
competentes vedem qualquer daquelas operações, designadamente os localizados em zonas verdes, 
áreas protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordenamento do território, estejam 
afectos a espaços, infra -estruturas ou equipamentos públicos.

4. Enquadram -se na previsão da alínea d) do n.º 1 os terrenos situados dentro de um aglomerado 
urbano que não sejam terrenos para construção nem se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 2 
do artigo 3.º e ainda os edifícios e construções licenciados ou, na falta de licença, que tenham como 
destino normal outros fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3.»

4.3. De acordo com o art. 2.º do CIMI o conceito de prédio assenta em três elementos: um ele-
mento de natureza física (fracção de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções 
de qualquer natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência), um elemento de 
natureza jurídica (exigência de que a coisa  - móvel ou imóvel  - faça parte do património de uma pes-
soa singular ou colectiva) e um elemento de natureza económica (exigência de que a coisa tenha valor 
económico em circunstâncias normais).

Trata -se de um conceito de prédio que diverge, quer do conceito de prédio constante do n.º 3 do 
art. 8.º do CIRS (4), quer do constante do n.º 2 do art. 204.º do CCivil (5).

No caso, não se questiona que as pedreiras constituam prédios para efeitos fiscais. O que se 
questiona é que sejam prédios urbanos, nos termos do art. 4.º e da alínea d) do n.º 1 do art. 6.º, ambos 
do CIMI.

Ora, porque o conceito de prédio urbano constante do art. 4.º do CIMI é um conceito residual, 
relativamente ao de prédio rústico (pois que prédios urbanos são todos os que não devam ser classifi-
cados como rústicos) importa, então, em primeiro lugar, averiguar se os prédios dos autos podem, ou 
não, classificar -se como prédios rústicos.

Tais prédios estavam originariamente inscritos nas respectivas matrizes prediais rústicas (cfr. 
n.º 2 do Probatório) e a AT entendeu classificá -los como prédios urbanos, na categoria de “outros”, 
em face da indicação de que os mesmos estão afectos à exploração de pedreiras (actividade industrial 
que, segundo a AT, determina a qualificação de tais prédios como prédios urbanos) e a consequente 
avaliação (cfr. n.ºs 3 a 5 do Probatório).

4.4. O art. 3.º do CIMI (que corresponde ao art. 3.º do anterior CCAutárquica) estabelece uma 
definição positiva de prédio rústico, assumindo a classificação dos restantes prédios (em urbanos e 
mistos – cfr. arts. 4.º a 6.º do CIMI) natureza meramente residual: são assim classificados todos os que, 
de acordo com os critérios constantes do art. 3.º, não devam ser classificados como rústicos.

E como apontam Silvério Mateus e Corvelo de Freitas (6), na classificação de um prédio como 
rústico relevam duas ordens de critérios: a localização e o destino económico, sendo que, no que res-
peita à localização, a referência relevante se centra na situação do prédio dentro ou fora de aglomerados 
urbanos e no que respeita ao destino económico o prédio não deve ser classificável como terreno para 
construção, deve estar afecto ou ter como utilização normal a produção de rendimentos agrícolas [tais 
como estes são considerados para efeitos de IRS] (7) ou, não tendo afectação agrícola, não se encon-
tre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções meramente acessórias sem autonomia 
económica e de reduzido valor.
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Como se disse, a classificação de um prédio como urbano assume natureza residual (art. 4.º do 
CIMI): classificar -se -ão como urbanos todos os prédios que não integrem os conceitos de rústico ou 
misto, constantes dos arts. 3.º e 5.º, respectivamente (a delimitação da categoria de prédios urbanos é, 
pois, feita por via negativa).

E nos prédios classificados como urbanos compreendem -se diversas espécies, de acordo com o 
destino económico que lhes é atribuído: habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, ter-
renos para construção, «outros» (cfr. as diversas alíneas do n.º 1 do art. 6.º do CIMI, tendo sido nesta 
espécie «outros» que a AT classificou, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 deste artigo, os prédios aqui 
questionados).

Volvendo, pois, ao caso dos autos, verificamos que se trata, desde logo, de prédios situados fora 
de um aglomerado urbano (o que é aceite por ambas as partes) e que nem estão afectos nem têm como 
destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, tais como estes rendimentos são 
considerados para efeitos de IRS (al. a) do n.º 1 do art. 3.º do CIMI).

E se, em princípio, a não afectação a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas poderia 
levar à desclassificação dos ditos prédios como rústicos, tal desclassificação é impedida pelo disposto 
na alínea b) do mesmo n.º 1, que dispõe que os terrenos situados fora de aglomerado urbano também são 
classificados como prédios rústicos desde que, não tendo a afectação indicada na alínea anterior (isto 
é, desde que não tendo afectação a actividade geradora de rendimentos agrícolas), não se encontrem 
construídos ou disponham apenas de edifícios ou construções de carácter acessório, sem autonomia 
económica e de reduzido valor.

É certo que, apesar de a impugnante ter alegado (cfr. art. 31.º da Petição Inicial) que os prédios 
em causa não têm qualquer construção ou edificação, excepto pré -fabricados ligeiros, insusceptíveis 
de serem classificados como edifícios ou construções, que são meramente acessórios à actividade da 
pedreira, tal factualidade não foi levada ao Probatório.

Contudo, também vem provado que o entendimento da AT no sentido de determinar a qualificação 
daqueles prédios como urbanos, na categoria de “outros” de acordo com o disposto no art. 6.º do CIMI, 
assenta na circunstância de a impugnante exercer nos ditos prédios uma actividade industrial.

Ora, sendo esta a fundamentação constante dos actos de avaliação, e sendo certo que, como se viu, 
a mera não afectação ou não destinação normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não 
basta para «desclassificar» o prédio como rústico e classificá -lo como urbano, antes se exigindo que, 
nos casos em que não tenha tal afectação, o prédio não se encontre construído ou disponha apenas de 
edifícios ou construções de carácter acessório, é, então, de concluir que, estando os prédios dos autos 
classificados como prédios rústicos e não se verificando as circunstâncias referidas na alínea b) do 
n.º 1 do art. 3.º do CIMI, não poderá tal classificação ser alterada (para prédios urbanos) em função do 
disposto nos arts. 4.º e 6.º do mesmo código (o art. 4.º limita -se a estabelecer que prédios urbanos são 
todos aqueles que não devam ser classificados como rústicos e o art. 6.º limita -se a distribuir os prédios 
urbanos por várias espécies ou categorias).

Por isso, a mera afectação de prédios rústicos à exploração de pedreiras, saibreiras, argilas e fins 
análogos, não pode determinar, desde logo, a sua classificação como prédios urbanos, na mencionada 
categoria de «outros» prevista na alínea d) do n.º l do art. 6.º do CIMI, como parece decorrer da Circu-
lar da DGCI n.º 13/2000, de 24/5/2000, invocada pela AT. Com efeito, não obstante essa afectação, a 
alínea b) do n.º 1 do art. 3.º do CIMI classifica o prédio como rústico se o mesmo, estando situado fora 
de aglomerado urbano, não se encontrar construído ou dispuser apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório e sem autonomia económica e de reduzido valor.

Pressupostos estes que, no caso, a AT não provou.
4.5. É certo, também, que a recorrente Fazenda Pública alega (Conclusões K a O) que, do dis-

posto no art. 3.º do CIMI, o que resulta é que, para serem rústicos, os prédios ou têm uma utilização 
concreta geradora de rendimentos agrícolas, ou não geram qualquer outro rendimento: isto é, ou têm 
aptidão para gerar rendimentos agrícolas, ou não têm ou não podem ter uma utilização geradora de 
quaisquer outros rendimentos. Tanto que o n.º 2 do mesmo art. 3.º refere que, estando situados dentro 
de aglomerado urbano, os prédios só são considerados rústicos se por força de disposição legalmente 
aprovada não puderem ter utilização geradora de quaisquer rendimentos.

No entanto, além de esta referência ao n.º 2 do art. 3.º colidir, desde logo, com o facto de, no caso 
dos autos, estarmos perante terrenos situados fora de aglomerado urbano, aquela alegação também colide, 
no mais, com o facto de, apesar de a alínea a) do n.º 1 do citado artigo impor a afectação ou o destino 
normal a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, logo a alínea b) estabelecer que, nos casos 
em que assim não suceda, a classificação de rústico só se altera se o prédio estiver construído.

Ou seja, ao contrário do que sucedia no âmbito da Contribuição Predial, em que se considerava 
prédio urbano o que estava afecto a quaisquer outros fins (que não a agricultura), ou não pudesse destinar-
-se à agricultura (cfr. o § 2.º do art. 5.º do respectivo Código), não parece que decorra da actual lei que 
se tais prédios estiverem afectos a qualquer outra actividade económica que não a agrícola, devam, sem 
mais e apenas em face de tal afectação, ser classificados como urbanos, nem que o conceito de prédio 
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rústico seja restritivo em termos de apenas se incluírem nesta designação os prédios que realmente só 
tenham rendimentos agrícolas, os que não tendo esses rendimentos tenham aptidão para os produzir 
ou então que não tenham qualquer rendimento de outra actividade económica (cfr. Conclusões P a DD 
das alegações de recurso).

A ser assim, ficaria destituída de sentido a norma da citada alínea b), acrescendo que, como aponta 
a recorrida, face à classificação abrangente do termo «outros» constante da alínea d) do n.º 1 do art. 6.º 
do CIMI, tem que entender -se o n.º 4 desse mesmo art. 6.º como uma delimitação necessária daquela 
classificação, duplamente residual, sob pena de se admitir uma interpretação tão ampla que seria vio-
ladora do princípio da legalidade do imposto.

Em suma, a sentença recorrida, ao decidir pela anulação dos actos de fixação de valor patrimo-
nial impugnados, decidiu, em face dos factos provados, de acordo com a lei aplicável, improcedendo, 
portanto, as Conclusões do recurso».

É no apontado sentido que decidiremos também o presente recurso.
2.2.2 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, sendo a do n.º II decalcada do sumário 

do citado acórdão de 30 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 1109/11:
I - Ainda que na parte decisória da sentença se tenha deixado escrito que se anulavam as liquidações 

impugnadas e os actos impugnados sejam de avaliação, nada obsta à correcção do manifesto lapso, ao 
abrigo do disposto no art. 249.º do CC.

II - A mera não afectação ou não destinação normal de um prédio rústico, situado fora de aglomerado 
urbano, a uma utilização geradora de rendimentos agrícolas não basta, só por si, para “desclassificar” 
o prédio como rústico e classificá -lo como urbano, antes se exigindo que, nos casos em que não tenha 
tal afectação, o prédio não se encontre construído ou disponha apenas de edifícios ou construções de 
carácter acessório.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência,
a) rectificar o erro de escrita verificado na parte decisória da sentença, de modo a que onde aí se 

escreveu liquidações impugnadas se leia actos de fixação de valor patrimonial impugnados;
b) negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto.

(1) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
203f79cabcda0c5c80257a1a004edf3e?OpenDocument.

(2) Por razões de ordem prática, as notas de rodapé seguirão a numeração do presente acórdão e não do original.
(3) Veja -se que, logo em sede de apreciação da questão prévia sobre a propriedade do meio processual empregue — ime-

diata impugnação do valor patrimonial dos ditos prédios, apesar de não ter sido requerida a 2ª avaliação — a sentença diz 
que «A Impugnante não pretende impugnar o quantitativo da avaliação feita aos prédios nos termos das regras do Código do 
IMI aplicáveis aos prédios urbanos, mas a impossibilidade de se classificar tais prédios como urbanos, independentemente 
do quantitativo da liquidação feita» e que «Assim, tendo a presente Impugnação Judicial por fundamento um diferendo na 
apreciação jurídica da classificação dos prédios em questão e, não o quantitativo da sua avaliação, a impugnação judicial 
directa, autónoma e própria dos mesmos é, o meio processual correcto»; e, além disso, na parte final da fundamentação tam-
bém se exara o seguinte: «É deste modo, ilegal o acto tributário de avaliação dos valores patrimoniais tributários dos prédios 
identificados, com recurso às normas aplicáveis à avaliação dos prédios urbanos. Pelo que, procede a presente Impugnação, 
nos termos peticionados».

(4) No entanto, para Rui Duarte Morais («Sobre o IRS», 2ª edição, Almedina, 2008, p. 116) o CIRS não define o que é 
prédio, pelo que, numa interpretação sistemática, entendemos dever socorrer -nos da noção contida no CIMI. Isto porque «Na 
realidade, o n.º 3 do art. 8º do CIRS apresenta as definições de prédio rústico, urbano e misto, para efeitos deste imposto. 
Além de tais noções, por demasiado simplistas, não procederem a uma delimitação rigorosa destes conceitos (cfr. os art. 3º a 
6º do CIMI), existem realidades prediais não inseríveis em qualquer uma destas categorias (será o caso de prédios que não 
tenham como componente física uma fracção de solo).

(5) Neste âmbito, cfr. Nuno Sá Gomes, «Os Conceitos Fiscais de Prédio», in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 54 
(e também publicado na Ciência e Técnica Fiscal nºs. 101 e 102 — Maio e Junho de 1967), estudo que embora reportando à 
evolução legislativa que culminou no antigo Código da Contribuição Predial, mantém alguma actualidade.

(6) Neste âmbito, cfr. Nuno Sá Gomes, «Os Conceitos Fiscais de Prédio», in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 54 
(e também publicado na Ciência e Técnica Fiscal nºs. 101 e 102 — Maio e Junho de 1967), estudo que embora reportando à 
evolução legislativa que culminou no antigo Código da Contribuição Predial, mantém alguma actualidade.

(7) Note -se que, como refere André Salgado Matos [Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS), Anotado, Instituto Superior de Gestão, Coimbra Editora, 1999], embora a alínea b) do n.º 1 do art. 5º do CIRS con-
sidere como rendimentos agrícolas os lucros das actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, os rendimentos imputáveis, 
entre outros, a actividades de exploração de «outros produtos espontâneos», esta referência deve ser entendida com alguma 
cautela, uma vez que estes nunca abrangerão as explorações mineiras e outras indústrias extractivas, referidas pela alínea b) 
do n.º 1 do art. 4º do mesmo CIRS. 
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 Acórdão de 27 de Junho de 2012.

Assunto:

Pedido de Reforma.

Sumário:

A possibilidade de reforma de sentenças/acórdãos, porque constitui uma excepção 
legal ao princípio do esgotamento do poder jurisdicional do juiz, é circunscrita às 
situações tipificadas na norma, tendo em vista o suprimento do erro de julgamento 
mediante a reparação da decisão de mérito pelo juiz decisor unicamente nos casos 
em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação 
jurídica, a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou nos casos 
em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, 
só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso e não tenham 
sido considerados igualmente por lapso manifesto.

Processo n.º 1157/11 -30.
Recorrente: Erika Waltraud Ilse Hollmann.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

Por acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, a fls. 213 a 227, foi negado provi-
mento ao recurso jurisdicional interposto por ERIKA WALTRAUD ILSE HOLLMANN da sentença de 
improcedência da oposição que deduziu ao processo de execução fiscal contra si instaurado para cobrança 
de dívida no montante de € 2.726.688,95 proveniente da liquidação de Imposto sobre Sucessões e Doações.

Notificada que foi a Recorrente desse acórdão, veio pedir a sua reforma ao abrigo do disposto 
no artigo 669.º, n.º 2, alínea a), do Código de Processo Civil, invocando, em suma, o erro cometido na 
apreciação da questão da prescrição da dívida exequenda, esgrimindo com argumentos que podemos 
sintetizar do seguinte modo:

 - sobre a prescrição da dívida, acordaram V. Ex.ªs que o seu prazo era o de dez anos no início da 
sua contagem, em 1 de Janeiro de 1999, com previsão específica no CIMSISD e não nas regras gerais 
contidas no CPT, prazo que só teria sido encurtado para oito anos em 13 de Novembro de 1999 com a 
entrada em vigor do DL 472/99, de 8 de Novembro;

 - todavia, em 1 de Janeiro de 1999 o CIMSISD já estabelecia que este imposto prescrevia nos 
termos do art.º 34.º do CPT (cfr. art.º 180.º), pelo que, ao contrário do que foi decidido, o CIMSISD não 
continha qualquer previsão específica de um prazo de prescrição de dez anos, limitando -se a remeter 
para o prazo contido no art.º 34.º CPT;

 - ora, tendo o art.º 34.º do CPT sido expressamente revogada no dia 1 de Janeiro de 1999 pelo 
art.º 2.º do diploma que aprovou a LGT, passando a vigorar, em seu lugar, o art.º 48.º da LGT, que 
reduziu o prazo de prescrição para oito anos, importava contar este novo prazo de oitos anos a partir 
dessa data (1 de Janeiro de 1999) e não a partir de 13 de Novembro de 1999 como foi decidido;

 - a circunstância de o art.º 48.º da LGT ter ressalvado prazos fixados em lei especial nenhuma 
relevância poderá ter no caso do imposto em questão, cujo prazo de prescrição era o que se encontrava 
na lei geral, mais precisamente no art.º 34.º do CPT. «Caso, ao invés, se entendesse que o Decreto -Lei 
n.º 472/99, de 8 de Novembro, que visou apenas adaptar e conciliar os códigos dos diversos impostos 
com o texto da recém aprovada LGT, teria encurtado de dez para oito anos o prazo de prescrição do 
imposto sobre as sucessões e doações, seria certamente inconstitucional, por falta de autorização le-
gislativa nos termos do art.º 165.º da Constituição»;

«Termos em que, com o douto amparo de V. Exas., deve ser reformado o Acórdão para correcta 
aplicação do Direito, nos termos do disposto no artigo 669º, n.º 2, alínea a) do Código de Processo 
Civil, e substituído por outro que revogue a douta sentença recorrida e julgue a oposição procedente, 
tudo com o mais da lei, com o que se fará Justiça.».

Notificada a Fazenda Pública para se pronunciar, querendo, sobre o requerido, nada disse.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência, tendo em conta que a reforma da sen-

tença contemplada no art.º 669.º do CPC é aplicável aos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal 
Administrativo por força do preceituado no art. 716º, aplicável ex vi do disposto no art.º 732.º, ambos do 
CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do disposto no art.º 2.º, alínea e) do CPPT]
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Preceitua o n.º 2 do artigo 669.º do CPC, na redacção aplicável ao caso vertente (anterior à intro-
duzida pelo DL 303/07, de 24 de Agosto, que entrou em vigor em 01.01.2008 e que não se aplica aos 
processos judiciais já pendentes nessa data, só regendo para os processos entrados em juízo a partir 
dela  - cfr. arts. 11º n.º 1 e 12º n.º 1 do DL 303/07), que é lícito a qualquer das partes requerer a reforma 
quando «Tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na quali-
ficação jurídica dos factos» [alínea a)], ou quando «Constem do processo documentos ou quaisquer 
elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por 
lapso manifesto, não haja tomado em consideração».

Tal possibilidade de reforma de sentenças/acórdãos, porque constitui uma excepção legal ao princí-
pio do esgotamento do poder jurisdicional do juiz, é circunscrita às situações tipificadas na norma, tendo 
em vista o suprimento do erro de julgamento mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz 
decisor unicamente nos casos em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na 
qualificação jurídica, a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que 
dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, 
impliquem decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto.

Destina -se, pois, unicamente a eliminar lapsos manifestos, erros evidentes, ostensivos, palmares, 
juridicamente insustentáveis e incontroversos (1).

Ora, no acórdão em questão não houve qualquer lapso ou erro palmar juridicamente insustentável 
e incontroverso na determinação das normas aplicáveis, pese embora seja legalmente possível a defesa 
de tese jurídica oposta à que aí foi acolhida, como advoga a Recorrente.

Nesse acórdão sufragou -se o entendimento de que tendo o facto tributário ocorrido em 30/11/98, 
o prazo de prescrição do imposto sobre sucessões e doações era, na altura, o de dez anos previsto no 
art.º 34.º do CPT, por força da redacção dada ao art.º 180.º do CIMSISSD pelo DL 119/94, de 7 de 
Maio; e embora em 1 de Janeiro de 1999 tenha entrado em vigor a LGT, que encurtou o prazo geral de 
prescrição para oito anos (art.º 48.º), ela deixou ressalvados os prazos fixados em lei especial, como 
era o caso do imposto sobre sucessões e doações, em que o prazo de prescrição encontrava previsão 
específica no CIMISSD, ainda que este remetesse para o prazo de 10 anos previsto no art.º 34.º do CPT. 
Razão por que, só com o DL 472/99, de 8 de Novembro, que adaptou os vários códigos tributários à 
Lei Geral Tributária e cujo artigo 4.º deu nova redacção ao artigo 180.º do CIMSISD, é que o prazo de 
prescrição deste imposto foi reduzido para oito anos.

Isto é, acolheu -se a tese de que o encurtamento do prazo de prescrição de 10 para 8 anos não se 
verificou, como para a generalidade dos impostos, no dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em 
vigor da LGT), mas apenas no dia 13 de Novembro de 1999, data da entrada em vigor do DL 472/99. 
E foi nesse contexto que se julgou que o prazo de prescrição aplicável era o de 8 anos contado de 13 
de Novembro de 1999, e que, por isso, a prescrição ainda não ocorrera.

A Requerente advoga tese contrária, sustentando que remetendo o art.º180.º do CIMSISD para 
o prazo de prescrição contido no art.º 34.º CPT, não se devia ter julgado, como se julgou, que aquele 
Código continha uma previsão específica de um prazo de prescrição para o imposto sobre sucessões 
e doações. E, assim sendo, com a revogação do art.º 34.º por força da entrada em vigor da Lei Geral 
Tributária no dia 1 de Janeiro de 1999, teria passado a vigor de imediato para esse imposto a norma 
contida no art.º 48.º da LGT. O prazo prescricional de 8 anos aplicável à dívida exequenda deveria, 
assim, contar -se desde 1 de Janeiro de 1999, e não desde 13 de Novembro de 1999, estando, por isso, 
já prescrita a obrigação tributária quando ocorreu o primeiro acto interruptivo.

O que está em causa é, assim, claramente, uma discordância relativamente à tese ou raciocínio 
interpretativo prosseguido no acórdão para apurar a norma de prescrição aplicável e a data em que 
passou a vigor para o imposto sobre sucessões e doações o prazo de prescrição de 8 anos, tudo em face 
da interpretação dada aos artigos 180.º do CIMSISD, 48.º da LGT e 4.º do DL 472/99.

A assunção de qualquer uma destas duas teses, releva, assim, como não pode deixar de ser, do 
recurso a uma hermenêutica interpretativa, pelo que, independentemente da bondade do julgamento e 
da convincência da sua fundamentação, não enferma, seguramente, o acórdão de lapso manifesto ou de 
erro ostensivo e incontroverso que legitime a sua reforma, pois que a interpretação e solução perfilhada 
é juridicamente sustentável, tendo, aliás, sido assumida noutros arestos.

Deste modo, e tendo em conta que o pedido de reforma não pode servir para invocar erros de 
julgamento por violação de normas legais ou de princípios constitucionais, por mais pertinentes que 
sejam, não pode proceder a pretensão da Recorrente.

Nos termos e com os fundamentos expostos, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo em desatender o pedido de reforma do acórdão.

Custas pela Recorrente, com taxa de justiça de 2 UC.

Lisboa, 27 de Junho de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Sobre o assunto, vide, por todos, o acórdão do STA de 24/3/2010, no proc. n.º 0511/06 e LOPES DO REGO, in Co-
mentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444. 
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APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 16 de julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro.

Depósito legal n.º 25 495/89


